




 

 
 
 
 
 

جامع تساث العالم٘ األلباىٕ 

 يف الفقُ

 

ُُ  َصَيَع

عمان
 
ادي ب ن محمد ب ن شالم آل ن  د.ش 

 

 الرابع(اجمللد 

 ([2]صفة الصالة )

 

ي  )
 
 (3موسوعة العالمة األلب ان

 



 

 



 

 الصالٗ يف القساٛٗ كتاب





ءة ذم اًمّمالة   7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وصقغتفا الؼراءة قبؾ باهلل آشتعاذة وجقب

 :47 ،46 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .سمؽميمف وي٠مثؿ وضمقسم٤م شمٕم٤ممم سم٤مهلل يًتٕمٞمذ صمؿ
 وٟمٗمخف، مهزه، ُمـ اًمرضمٞمؿ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »شم٤مرة ي٘مقل أن واًمًٜم٦م

 .اعمذُمقم اًمِمٕمر هٜم٤مش اًمٜمٗم٨م»وش وٟمٗمثف

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ُمـ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم: سم٤مهلل يًتٕمٞمذ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

ِزه،  .شوَٟمْٗمثِف وَٟمْٗمِخف، مَهْ

 اخلػم: قمـ ًمُِِمٓمقٟمِف ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  ؾُمّٛمل: قم٤مٍت  ُمتٛمرد ًمٙمؾ اؾمؿش: اًمِمٞمٓم٤من: »ىمقًمف

 وقمغم أصٚمٞم٦م، اًمٜمقن إول ومٕمغم. واطمؽماىمف هاليمف: أي ًمِمٞمٓمف:: وىمٞمؾ. شم٤ٌمقمده: أي

 ذم يمذا. سم٤مًمِمٝم٥م اعمرضمقم: وىمٞمؾ. واعمٌٕمد اعمٓمرودش: اًمرضمٞمؿ»و. زائدة اًمث٤مين

 .ش3/323ش »اعمجٛمقع»
 سم٤مًمْمؿ، - وهق سم٤معمُْقشَم٦ِم: - ؾمٌؼ يمام - اًمرواة سمٕمض ومٗمنهش: مهزه: »ىمقًمف وأُم٤م

 يمامُل  إًمٞمف قم٤مد وم٤مق: وم٢مذا اإلٟم٤ًمن، يٕمؽمي واًمٍمع اجلٜمقن ُمـ ٟمقع: - اًمت٤مء وومتح

 .واًمًٙمران يم٤مًمٜم٤مئؿ قم٘مٚمف:

 . اًمٓمٞمٌل ىم٤مًمف

 رء ويمؾ واًمٜمخس، اهلٛمز ُمـ حيّمؾ ٕنف مهزاً: ؾمامه اجلٜمقن: »قمٌٞمدة أبق وىم٤مل

 .شمهزشمف وم٘مد دومٕمتف
 .سم٤مًمٙمؼم اًمراوي ومنهش: وٟمٗمخف: »وىمقًمف

 سم٤مًمقؾمقؾم٦م ومٞمف يٜمٗمخ اًمِمٞمٓم٤من يم٠من اًمٙمؼم: قمـ يمٜم٤مي٦م: اًمٜمٗمخ: »اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

 .شقمٜمده اًمٜم٤مس وحي٘مر قمٞمٜمف، ذم ومٞمٕمٔمٛمف



ءة ذم اًمّمالة  8   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ٕمر، اًمراوي ومنهش: وٟمٗمثف: »وىمقًمف د سم٤مًمِمِّ ٕمر: واعمرا  وم٘مد وإٓ: ىمٓمٕم٤ًم، اعمذُمقم اًمِمِّ

 .شطمٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل
 .يمٕم٥م سمـ أيب قمـ وهمػمهش 01/242» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 يم٤من وإن قمٜمف، ُمٕمدل ومال احلدي٨م: ُمتـ ُمـ اًمتٗمًػم هذا يم٤من إن: »اًمٓمٞمٌل وىم٤مل

د أن وم٤مٕن٥ًم اًمرواة: سمٕمض ُمـ ـْ : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمًحر:: سم٤مًمٜمٗم٨م يرا  َذِّ  َوُِم

٤مصَم٤مِت  ـْ  سمَِؽ  َأقُمقذُ  َربِّ  َوىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمقؾمقؾم٦م:: سم٤مهلٛمز يراد وأن ،♂اًمٜمَّٗمَّ  ُِم

َزاِت  ٞم٤َمـملِْمِ  مَهَ  هتٛمز يمام اعمٕم٤ميص، قمغم اًمٜم٤مس ُيٖمرون وم٢مهنؿ ظمٓمراشمف:: وهل :♂اًمِمَّ

 .شاعمرىم٤مة» ُمـ ـهاش. سم٤معمٝمامز واًمدواب اًمريمْم٦م
 اًمرواة سمٕمض شمٗمًػم ُمـ سمؾ احلدي٨م: هذا ُمتـ ُمـ ًمٞمس اًمتٗمًػم هذا إن: وأىمقل

ش اعمًٜمد» ذم أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق ُمرومققم٤ًم: آظمر طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمٙمـ ،- ذيمرٟم٤م يمام -

 قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ قمامر سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـش 6/056»

 ُمـ سمؽ أقمقذ إين! مهللا: »ي٘مقل اًمٚمٞمؾ: ُمـ ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل اًمرمحـ

 ش.وٟمٗمخف وٟمٗمثف، مهزه، ُمـ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من

 ُمـ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل شمٕمقذوا: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من: ىم٤مل

 .شوٟمٗمثف وٟمٗمخف، مهزه،

 ومٝمذه: مهزه أُم٤م: »ىم٤مل وٟمٗمثف؟ وٟمٗمخف، مهزه، وُم٤م! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا 

ٕمر: ٟمٗمثف وأُم٤م. وم٤مًمٙمؼم: ٟمٗمخف وأُم٤م. آدم سمٜمل شم٠مظمذ اًمتل اعمقشم٦م  .شوم٤مًمِمِّ
 .ُمرؾمؾ ًمٙمٜمف :شاًمّمحٞمح» رضم٤مل صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل

 يٗمٞمد وفم٤مهره اعمٕم٤مسيـ، ُمـ ُمرومققم٤مً  اًمتٗمًػم هذا ورود أنٙمر ُمـ قمغم رد وومٞمف

 ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم وي١ميده اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ىمٌؾ اًمتٕمقذ وضمقب

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ  اًمُ٘مْرآنَ 
ِ
 ش.3/247ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد♂. سم٤ِمّللَّ

 .أوضم٤ٌمه أهنام واًمثقري قمٓم٤مء قمـ اًمٕمٌدري وٟم٘مؾش: 3/326» اًمٜمقوي ىم٤مل

 سمحدي٨م واؾمتدًمقا  آؾمتح٤ٌمب، إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م. روايت٤من داود وقمـ: ىم٤مل



ءة ذم اًمّمالة   9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ش. اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م» ذم ي٠ميت ومٞمام ومت٤مُمف. أقمٚمؿ واهلل. صالشمف اعمزء
 ([0/271) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 لالشتعاذة أخرى صقغة

 :47 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل
 .اًمخ..ش .اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ، اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ: »ي٘مقل وشم٤مرة

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ...ش.اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ: »ومٞم٘مقل ومٞمف يزيد - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من

 اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه ُمـ وم٤مٓؾمتٕم٤مذة وسم٤مجلٛمٚم٦م:[: اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 طمدي٨م ذم أجْم٤مً  صم٤مسمت٦مش اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع: »وزي٤مدة اًمٓمرق، هذه سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م صحٞمح

 ذم أمحد ىم٤مل وسمف. أطمٞم٤مٟم٤مً  هب٤م ي١مشمك أن ومٞمٜمٌٖمل :- ؾمٌؼ يمام - طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ؾمٕمٞمد أيب

 .ش0/50ش »ه٤مٟمئ اسمـ ُم٤ًمئؾ»

 .طمديث٤مً  ذًمؽ ذم ٟمجد ومٚمؿ :شاًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ» قمغم آىمتّم٤مر وأُم٤م
 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: احلًـ قمـش داود أيب ُمراؾمٞمؾ» ذم ُم٤م إٓ! مهللا

 .شاًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »يتٕمقذ

 ش. 3/316ش »اًمتٚمخٞمص» ذم ذيمره
 سمف حيت٩م وٓ ُمرؾمؾ، ومٝمق اًمّمالة: ذم يم٤من سم٠منف اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس يمقٟمف ُمع وهذا

 .اًمٌٍمي احلًـ ُمراؾمٞمؾ ُمـ يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ اعمحدصملم: مجٝمقر قمٜمد

 إومْمؾ أن إمم - ُمٜمٝمؿ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ - اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذه٥م وم٘مد يمٚمف: هذا وُمع

 اًمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واطمتجقا ! آؾمتٕم٤مذة ُمـ اًم٘مدر هذا قمغم آىمتّم٤مر

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ 
ِ
ـَ  سم٤ِمّللَّ ٞمَْٓم٤منِ  ُِم ضِمٞمؿِ  اًمِمَّ  ♂. اًمرَّ

 ذم اًمرضمقع ومقضم٥م آؾمتٕم٤مذة: صٗم٦م سمٞم٤من ومٞمٝم٤م ًمٞمس جمٛمٚم٦م: أي٦م أن خيٗمك وٓ



ءة ذم اًمّمالة  01   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وأن ؾمٞمام ٓ أومم: هب٤م وم٤مٕظمذ اًمزي٤مدة: ُمـ ومٞمٝم٤م صم٧ٌم ُم٤م قمٚمٛم٧م وىمد. اًمًٜم٦م إمم ذًمؽ

 .ُمٕمٜمك زي٤مدة ومٞمٝم٤م
ش اًمقضمٞمز ذح» ذم اًمراومٕمل وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م: سمٕمض هذا ُمـ رء إمم ذه٥م وىمد

: ي٘مقل أن إطمًـ إن: أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض قمـ اًمروي٤مين اًم٘م٤ميض وطمٙمكش: »3/315»

 .ـهاش. اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ
 .شوٟمٗمثف وٟمٗمخف، مهزه، ُمـ: »إًمٞمف يْم٤مف أن هذا ُمـ وأطمًـ

 سمٕمد ي٘مقل ويم٤منش: 0/73ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل أن شَمْٕمَٚمؿُ  ذيمرٟم٤م ومم٤م

 .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرأ  صمؿ. اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: ذًمؽ
 ذم ملسو هيلع هللا ىلص هلديف سمٞم٤من هق سمؾ ُمٕملم: عمذه٥م شم٠مجٞمد يمت٤مب ًمٞمس يمت٤مسمف ٕن ىمّمقر: ومٞمف

 .وهمػمه٤م قم٤ٌمداشمف
 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم اًمٙمالم سمٕمض وي٠ميت آؾمتٕم٤مذة، طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ

 ([0/272) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف الؼراءة قبؾ لالشتعاذة الثابتة الصقغة

 اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »اًم٘مراءة ىمٌؾ ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن طمدي٨م

 .صحٞمحش. اًمرضمٞمؿ

 .أصال ًمف أقمٚمؿ ومال سمدوهنام وأُم٤م، ذيمرمه٤م ي٠متك سمزي٤مدشملم ًمٙمـ

 ُمـ اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: وهل اًمزي٤مدة قمغم إدًم٦م اإلُم٤مم ذيمر صمؿ]

 طمدي٨م وُمٕمٝم٤م ُمًٜمدة مخ٦ًم أطم٤مدي٨م ومٝمذه وسم٤مجلٛمٚم٦م[: ىم٤مل صمؿ وٟمٗمثف، وٟمٗمخف مهزه

 اًمقاىمػ ىمٓمع سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م وؿ إذا اعمرؾمٚملم ؾمٚمٛم٦م أبك وطمدي٨م اًمٌٍمى احلًـ

 هب٤م اإلشمٞم٤من اعمّمغم ومٕمغم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم ٟمًٌتٝم٤م وصمٌقت اًمزي٤مدة هذه سمّمح٦م قمٚمٞمٝم٤م

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمف اىمتداء



ءة ذم اًم   00 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ّمالةيمت٤مب اًم٘مرا

 :أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م ورد وىمد أجْم٤م ومّمحٞمح٦مش اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع» وهك إظمرى اًمزي٤مدة وأُم٤م

 .شم٘مدم يمام إومم اًمزي٤مدة وسملم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع وومٞمف، اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك قمـ :األول

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م إن اًم٘مقل ومجٚم٦م[: ىم٤مل أن إمم اًمروي٤مت اًمِمٞمخ ظمرج صمؿ]

، ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م قمغم ُمٕم٤م يمٚمٞمٝمام أو، ىمٌٚمٝم٤م اًمتك أو إًمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة هذه وؿ آؾمتٕم٤مذة

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([342) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الشقطان مـ العؾقؿ السؿقع باهلل أعقذ: بصقغة آشتعاذة

 الرجقؿ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ىمٌؾ ي٘مقل يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل: آؾمتٕم٤مذة ذم ىمقًمف

 ش.اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »اًم٘مراءة

 أيب ُمراؾمٞمؾ» ذم ُم٤م إٓ اعمٕمرووم٦م اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم هذا قمغم أىمػ مل: ىمٚم٧م

 .ومذيمره يتٕمقذ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن احلًـ قمـش داود

 اًمّمٞمٖم٦م هذه أن ومٞمف ومٚمٞمس اًمٌٍمي احلًـ ُمراؾمٞمؾ ُمـ ٕنف وٕمٗمف ُمع وهذا

: أطمٞم٤مٟم٤م يزيد وأن ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم طمدي٨م ذم سمام يًتٕمٞمذ أن وم٤مٕومْمؾ اًمّمالة ذم يم٤مٟم٧م

 أيب قمٜمد اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمثؾ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ورد يمامش اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع»

 342ش اإلرواء» ذم خمرضم٤من ومه٤م طمًـ سمًٜمد وهمػممه٤م واًمؽمُمذي داود

 .همػممه٤م اًم٤ٌمب ذم اًمٌٞمٝم٘مل يذيمر ومل

 ([076) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



ءة ذم اًمّمالة  02   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ركعة كؾ يف آشتعاذة مرشوعقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 إطمقط: »اًمريمٕم٤مت ؾم٤مئر دون إومم اًمريمٕم٦م ذم آؾمتٕم٤مذة ُمنموقمٞم٦م ذم ىمقًمف

 ش.وم٘مط إومم اًمريمٕم٦م ىمراءة ىمٌؾ آؾمتٕم٤مذة وهق اًمًٜم٦م سمف وردت ُم٤م قمغم آىمتّم٤مر

 ذم هريرة أيب ىمقل ٕن اعم١مًمػ ذيمره ومٞمام سحي٦م ًمٞم٧ًم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمًٜم٦م: ىمٚم٧م

 سمؾ اًمًٙمقت ُمٓمٚمؼ أراد أنف ذم سحي٤م ًمٞمسش يًٙم٧م ومل: »اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمديثف

 آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ومٞمٝم٤م اًمتل وهل قمٜمده اعمٕمٝمقدة اًمًٙمت٦م ؾمٙمقشمف أراد أنف اًمٔم٤مهر

 وأُم٤م هذا، طمديثف ذم اعمٜمٗمٞم٦م ومٝمل ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م وهل 266 ص اًمٙمت٤مب ذم اعمت٘مدم

 ًمٚمريمٕم٦م، اًمٜمٝمقض سمحريم٦م ٓؿمتٖم٤مًمف اعم١مشمؿ هب٤م حيس ٓ ومٚمٓمٞمٗم٦م واًمًٌٛمٚم٦م اًمتٕمقذ ؾمٙمت٦م

 احلدي٨م هذا ذم اعمٜمٗمٞم٦م اًمًٙمت٦م أن ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم أؿم٤مر اهلل رمحف ُمًٚمام اإلُم٤مم ويم٤من

 هبذا قم٘مٌف صمؿ إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م ؾم٤مق وم٢مٟمف اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م ذم اعمثٌت٦م هل

 طمدي٨م ًمٙم٠مهنام طمتك ًممظمر ُمتٛمؿ وم٠مطمدمه٤م واطمد إًمٞمف واًمًٜمد هريرة أيب قمـ ويمالمه٤م

 ُمنموقمٞم٦م ٟمرضمح وقمٚمٞمف إـمالىمف، قمغم ًمٞمس احلدي٨م أن ئمٝمر وطمٞمٜمئذ واطمد

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ  اًْمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ريمٕم٦م يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة
ِ
 وهق♂ سم٤ِمّللَّ

 .أقمٚمؿ واهللش. اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ورضمحف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م ذم إصح

 ([076) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 عـ الشقخ وتراجع اجلفرية يف اإلمام خؾػ بالتلمني اجلفر

 اإلمام عذ التلمني ووجقب باإلرسار الؼقل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 هب٤م جيٝمر اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة سمٕمد آُملم: ي٘مقل أن. .. ُمّمؾ ًمٙمؾ يًـ: »اًمت٠مُملم ذم ىمقًمف

 هريرة أيب وراء صٚمٞم٧م: ىم٤مل اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ ومٕمـ اًمني٦م ذم هب٤م وين اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم



ءة ذم اًمّمالة   03 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

٤مًمِّلمَ  َوٓ: ▬سمٚمغ إذا طمتك اًم٘مرآن سم٠مم ىمرأ  صمؿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: وم٘م٤مل ♂ اًمْمَّ

 . ..ش.آُملم: اًمٜم٤مس وىم٤مل. آُملم: وم٘م٤مل

 سم٤مجلٝمر اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس أنف هٜم٤مك ىمٚمٜم٤م ويمام اًمًٌٛمٚم٦م ذم احلدي٨م شم٘مدم: ىمٚم٧م

 اًمت٠مُملم ُمٓمٚمؼ قمغم دًمٞمؾ ومٝمق سم٤مًمت٠مُملم اجلٝمر ومٞمف ًمٞمس أنف هد ٟم٘مقل ومٙمذًمؽ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

 .هب٤م اجلٝمر قمغم ٓ

 ش.ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك وراءه وُمـ اًمزسمػم اسمـ أُمـ: »ىمقًمف

 اًمٜمٌل إمم يرومٕمف مل ٕنف ومٞمف طمج٦م وٓ إثر هذا ؾمقى ضمٝمرا  اعم١ممتلم شم٠مُملم ذم ًمٞمس: ىمٚم٧م

 هب٤م اًمّمح٤مسم٦م ضمٝمر ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٝمر ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد ملسو هيلع هللا ىلص

 َرسمَُّٙمؿْ  اْدقُمقا : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اإلهار ومٞمف وإصؾ دقم٤مء اًمت٠مُملم أن اعمٕمٚمقم وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص وراءه

قم٤مً  ـَ  حُي٥ِمُّ  ٓ إِٟمَّفُ  َوظُمْٗمٞم٦َمً  شمََيُّ  صحٞمح سمدًمٞمؾ ٓا إصؾ هذا قمـ اخلروج جيقز ومال♂ اعْمُْٕمتَِدي

 اعم٘متديـ سمخّمقص قمٜمده ووىمٗمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ًمثٌقشمف ضمٝمرا  اإلُم٤مم شم٠مُملم ذم قمٜمف ظمرضمٜم٤م وىمد

م» ذم وم٘م٤مل اًم٘مديؿ ىمقًمف قمـ اًمِم٤مومٕمل رضمع ًمذًمؽ وًمٕمٚمف  :65/  0ش ٕا

 ُمـ هب٤م ًمٞم٘متدي صقشمف هب٤م ورومع آُملم: ىم٤مل اًم٘مرآن ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ وم٢مذا»

 ومال  ومٕمٚمقا  وم٢من هب٤م جيٝمروا أن أطم٥م وٓ أنٗمًٝمؿ وأؾمٛمٕمقا  ىم٤مًمقه٤م ىم٤مهل٤م وم٢مذا ظمٚمٗمف

 ش.قمٚمٞمٝمؿ رء

 ذم 952 احلدي٨م ِت٧م قمٜمف صحتف وسمٞمٜم٧م اعمذيمقر اًمزسمػم اسمـ أثر ظمرضم٧م صمؿ

 وراء آُملم ب جيٝمر يم٤من أنف هريرة أيب قمـ أجْم٤م صحٞمح آظمر سم٠مثر وأتٌٕمتفش اًمْمٕمٞمٗم٦م»

 سمف ىم٤مل أمحد اإلُم٤مم رأج٧م صمؿ ذًمؽ ذم اشم٤ٌمقمٝمام إمم صمٛم٦م ومٛمٚم٧م صقشمف هب٤م ويٛمد اإلُم٤مم

 .259/  72ش ُم٤ًمئٚمف» ذم قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف رواه ومٞمام

 اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف فم٤مهر يٜم٤مذم...ش ُمّمؾ ًمٙمؾ يًـ: »ىمقًمف إن صمؿ

 قمغم اًمت٠مُملم وضمقب قمغم يدل وم٢مٟمف اعم١مًمػ قمٜمد ي٠ميت مم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م...ش وم٠مُمٜمقا 

 ي١مُمـ سم٠من ُم٘مٞمدا سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م ٓ ًمٙمـ 087/  2ش اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين واؾمتٔمٝمره اح٠مُمقم

 أهؾ سمٕمض قمـ سمزيزة اسمـ وطمٙمك: »ىم٤مل. وم٘مط ومٛمٜمدوب واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم وأُم٤م اإلُم٤مم

 ش.ُمّمؾ يمؾ قمغم اًمٔم٤مهري٦م وأوضمٌتف إُمر سمٔم٤مهر قمٛمال اح٠مُمقم قمغم سمقضمقسمف اًمٕمٚمؿ



ءة ذم اًمّمالة  04   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ىم٤مل اعمذيمقر سم٤مًم٘مٞمد ُمٓمٚم٘م٤م يقضمٌف ومل ُمِمٝمقر هق يمام أئٛمتٝمؿ ُمـ طمزم اسمـ: ىمٚم٧م

 ٟمدسم٤م واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم ي٘مقًمف ذيمره يمام وم٢مٟمف آُملم ىمقل وأُم٤م: »262/  2ش اعمحغم» ذم

 ش.سمد وٓ ومرو٤م اح٠مُمقم وي٘مقهل٤م وؾمٜم٦م

 .سمؽميمف اًمت٤ًمهؾ وقمدم سمف آهتامم ومٞمج٥م: ىمٚم٧م

 مج٤مهػم سمف أظمؾ ىمد أُمر وهذا ُم٤ًمسم٘متف وقمدم ومٞمف اإلُم٤مم ُمقاوم٘م٦م ذًمؽ مت٤مم وُمـ

 يًٌ٘مقن وم٢مهنؿ. سم٤مًمت٠مُملم ومٞمٝم٤م وجيٝمرون زي٤مرهت٤م زم أتٞمح اًمتل اًمٌالد يمؾ ذم اعمّمٚملم

 همٚم٦ٌم إمم اعمٙمِمقوم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ذم اًم٥ًٌم ويٕمقد اإلُم٤مم اسمتداء ىمٌؾ سمف يٌتدئقن اإلُم٤مم

 سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ واًمققم٤مظ اعمدرؾملم ُمـ وهمػمهؿ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ىمٞم٤مم وقمدم قمٚمٞمٝمؿ اجلٝمؾ

 إٓ قمٜمدهؿ ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤م. ..ش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أصٌح طمتك وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ

   وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ

 ([077) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 هبا اجلفر وعدم البسؿؾة

 :49 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .شاًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: »واًمني٦م اجلٝمري٦م ذم ها  ي٘مقل صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ؿِ : ▬ي٘مرأ  صمؿ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] هب٤م جيٝمر وٓ♂ اًمرَّ

 [:. ىم٤مل أن إمم ذًمؽ قمغم اًمداًم٦م

 ٟمٗمل محُؾ  إًمٗم٤مظ هذه سملم اجلٛمع ومٓمريؼش: »2/080ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 سمـ ُمٜمّمقر رواي٦م وشم١ميده اجلٝمر، ٟمٗمل قمغم اًمًامع وٟمٗمل اًمًامع، ٟمٗمل قمغم اًم٘مراءة

ؿِ : ▬ىمراءة يًٛمٕمٜم٤م ومٚمؿ: زاذان ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح♂. اًمرَّ

ون يم٤مٟمقا : أنس قمـ احلًـ ؿِ : ▬سمـ ينُّ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  شمٕمٚمٞمؾ هبذا وم٤مٟمدومع♂. اًمرَّ

 .شإًمٞمف اعمّمػم شمٕملم أُمٙمـ: إذا اجلٛمع ٕن :- اًمؼم قمٌد يم٤مسمـ - سم٤مٓوٓمراب أقمٚمف ُمـ



ءة ذم اًمّمالة   05 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ويمذًمؽ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، ين يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف ذم طمج٦م أنس طمدي٨م أن يتٌلم وسمذًمؽ

 قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمد. ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وُمثٚمف اًمثالصم٦م، أصح٤مسمف

 وقمثامن، وقمٛمر سمٙمر أبق: ُمٜمٝمؿ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد

 وأمحد، اعم٤ٌمرك، واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمت٤مسمٕملم، ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ وهمػمهؿ،

ؿِ : ▬سمـ جيٝمر أن يرون ٓ وإؾمح٤مق: ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  ذم وي٘مقهل٤م: ىم٤مًمقا  :♂اًمرَّ

 .شٟمٗمًف

 ،- وهمػمه اًمٓمح٤موي طمٙم٤مه يمام - وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م، أيب ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 - احلدي٨م أصح٤مب أيمثر ىم٤مل وسمف ،ش06 - 05ش »أصم٤مر» ذم حمٛمد اإلُم٤مم قمٚمٞمف وٟمص

 ؾمٌ٘مف ُمـ وسمٕمض وأصح٤مسمف، اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم وظم٤مًمٗمٝمؿ ،-ش 56» احل٤مزُمل ىم٤مل يمام

 .اًمًٜم٦م وأنف هب٤م، سم٤مجلٝمر وم٘م٤مًمقا  واًمت٤مسمٕملم: اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ
 آؾمتدٓل ذمش 356 - 3/334ش  »اعمجٛمقع»  ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي أـم٤مل وىمد

 واطمد سمحدي٨م ُمٜمٝم٤م خيرج ٓ سم٢مٟمّم٤مف: ومٞمٝم٤م واًمٜم٤مفمر! ؾم٤مىمٝم٤م يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م ًمذًمؽ

 هب٤م اؾمتدل اًمتل إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم أورد صمؿ.]إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل سيح صحٞمح

 اجلٝمر ذم ورد ُم٤م أصح هل اًمثالصم٦م: إطم٤مدي٨م ومٝمذه: ىمٚم٧م[: ىم٤مل صمؿ سم٤مجلٝمر ىم٤مل ُمـ

 سمٕمض ذم أنس طمدي٨م إٓ يمٚمٝم٤م، وٕمٞمٗم٦م أهن٤م ًمؽ فمٝمر وىمد وأسطمٝم٤م، سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

ش  اًمزاد»  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّمالة: ذم هب٤م جيٝمر يم٤من أنف ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ـمرىمف،

ؿِ : ▬سمـ جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤منش:  »0/73» ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  مم٤م أيمثر وخيٗمٞمٝم٤م شم٤مرة،♂ اًمرَّ

 أبدًا، ُمرات مخس وًمٞمٚم٦م: يقم يمؾ ذم دائامً  هب٤م جيٝمر يٙمـ مل أنف ري٥م وٓ هب٤م، جيٝمر

 وأهؾ أصح٤مسمف، مجٝمقر وقمغم اًمراؿمديـ، ظمٚمٗم٤مئف قمغم ذًمؽ وخيٗمك وؾمٗمراً، طمياً 

٨ٌُّم إمم حيت٤مج طمتك اعمح٤مل أحمؾ ُمـ هذا اًمٗم٤موٚم٦م: إقمّم٤مر ذم سمٚمده  سم٠مخٗم٤مظ ومٞمف اًمتِم

 همػم وسحيٝم٤م سيح، همػم إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ومّمحٞمح واهٞم٦م: وأطم٤مدي٨م جمٛمٚم٦م،

 .شصحٞمح
 يّمح ٓ أنف - احلؼ وهق - يرى يم٤من إذا ٕنف أوًمف: يٜم٤مىمض يمالُمف وآظمر: ىمٚم٧م

 يم٤من وىمد! شم٤مرة؟ هب٤م جيٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف جيزم ومٙمٞمػ هب٤م: اجلٝمر ذم سيح طمدي٨م



ءة ذم اًمّمالة  06   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ش  اًمٗمت٤موى»  ذم ىم٤مل طمٞم٨م اعمقوع: هذا ذم اًمتٕمٌػم ذم ُمٜمف أدق شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؿمٞمخف

 يم٤من أنف أو أطمٞم٤مٟم٤ًم، هب٤م جيٝمر يم٤من أنف يٛمٙمـ وًمٙمـ: »اًمٌح٨م هذا صدد ذمش 0/79»

 .شحمتٛمؾ ومٝمذا: - ىم٤مل -  ذًمؽ: شمرك صمؿ ىمديامً  هب٤م جيٝمر

 اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ واؾمع، أُمر وهق اطمتامًٓ، ذيمره سمؾ سمذًمؽ: جيزم ومٚمؿ

ر اًمًٜم٦م أن ُمـ  .هب٤م اإلها
 راضمح٦م: عمّمٚمح٦م سمف اجلٝمر ينمع ىمد سمف، جيٝمر ٓ ُم٤م أن وم٤مًمّمقاب هذا: وُمع

 سم٤مًمٙمٚمامت جيٝمروا أن ًمٚمٛمّمٚملم ويًقغ اح٠مُمقُملم، شمٕمٚمٞمؿ عمثؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمإلُم٤مم ومٞمنمع

ش آؾمتٗمت٤مح» ذم اعمت٘مدُملم ُم٤مًمؽ سمـ وأنس قمٛمرو، اسمـ طمدي٨م ذم يمام أطمٞم٤مٟم٤ًم: اًمٞمًػمة

 ضمٝمر ويمذًمؽ. سمف اؾمتٗمتح٤م سمام ضمٝمرمه٤م اًمرضمٚملم قمغم يٜمٙمر مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف :ش8 و 7» رىمؿ

 .- هٜم٤مك ُم٣م يمام - ًمٚمٜم٤مس شمٕمٚمٞمامً  قمٛمر: سمف

 ًمت٠مخٞمػ إومْمؾ اإلٟم٤ًمن يؽمك أن أجْم٤مً  ويًقغش: »0/87» اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 سمٜم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمرك يمام يّمٚمح، قمام اًمتٜمٗمػم ُمـ ظمقوم٤مً  اًمٙمٚمٛم٦م: واضمتامع اًم٘مٚمقب،

 شمٜمٗمػمهؿ وظمٌم سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م، قمٝمد طمديثل يم٤مٟمقا  ىمقُمف ًمٙمقن إسمراهٞمؿ: ىمقاقمد قمغم اًمٌٞم٧م

 ىمقاقمد قمغم اًمٌٜم٤مء ُمّمٚمح٦م قمغم ُم٘مدُم٦م وآئتالف آضمتامع ُمّمٚمح٦م أن ورأى سمذًمؽ،

 اًمؽمسمٞمع، قمٚمٞمف وأنٙمر قمثامن، ظمٚمػ اًمّمالة أيمٛمؾ ح٤م - ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل إسمراهٞمؿ،

 اًمًٌٛمٚم٦م، ذم وهمػمه يم٠ممحد إئٛم٦ُم: َٟمصَّ  وهلذا. ذ اخلالف: - وم٘م٤مل ذًمؽ؟ ذم ًمف وم٘مٞمؾ

 ُمراقم٤مة اعمٗمْمقل: اجل٤مئز إمم إومْمؾ قمـ اًمٕمدول ومٞمف مم٤م ذًمؽ وهمػم اًمقشمر، وصؾ وذم

 .ذًمؽ وأُمث٤مل اًمًٜم٦م، ًمتٕمريٗمٝمؿ أو اح٠مُمقُملم، ائتالِف 

 ش. أقمٚمؿ واهلل
 ([0/277) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  يشء بالبسؿؾة اجلفر يف يثبت ٓ

َٝمرُ  يم٤من» ؿِ ▬ سمِـ جَيْ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .ُمٜمٙمرش. اًمّمالة ذم♂ اًمرَّ



ءة ذم اًمّمالة   07 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 اًمؽمُمذي وًمٗمظ ،شجيٝمر: »اًمٌزار رواي٦م ًمٗمظ أن اعمالطمظ ُمـ [:اإلمام قال]

 وٓ ًمٖم٦م ٓ اجلٝمر يًتٚمزم ٓ آومتت٤مح أن اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف وُمـ ،شيٗمتتح: »وهمػمه

 ىم٤مل يمام -...شمهللا وؾمٌح٤مٟمؽ» سم٤مًمتقضمف، يٗمتتح يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وم٘مد ذقم٤ًم،

 اٟمٔمر! »جيٝمر؟ يم٤من أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ ،-ش 0/032ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ

 وضمدٟم٤م ذيمرت، وح٤مش. وهمػممه٤مش 749ش »داود أيب وصحٞمحش 0/51ش »اإلرواء»

ُ  َريِضَ  قمٛمر اومتت٤مح روى ح٤م - اًمٗم٘مٞمف اجلٚمٞمؾ اًمث٘م٦م اًمت٤مسمٕمل يزيد سمـ إؾمقد  قَمٜمْفُ  اّللَّ

 يم٤من: وم٘م٤مل اجلٝمر، قمغم يدل ًمٗمٔم٤مً  إًمٞمف أو٤مف سمؾ ،شآومتت٤مح» سمٚمٗمٔم٦م يٙمتػ مل - ضمٝمراً 

ُ  َريِضَ  قمٛمر  .ويٕمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ يًٛمٕمٜم٤م... مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: ىم٤مل اًمّمالة اومتتح إذا قَمٜمْفُ  اّللَّ

 إؾمٜم٤مد أن ومرض ومٚمق ذًمؽ وقمغمش. 2/49ش »اإلرواء. »وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 اًمث٘م٤مت احلٗم٤مظ رواي٦م ًمٚمٗمظ عمخ٤مًمٗمتف ؿم٤مذًا، ومٞمفش اجلٝمر» ًمٗمظ ًمٙم٤من صحٞمح، احلدي٨م

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف يمام - ُمٜمٙمر ومٝمق وٕمٞمػ، وهق أُم٤م ،- اًمؽمُمذي وسمخ٤مص٦م -

 أي دون! سمٚمٗمٔمٞمف إٟمٙم٤مره إمم وم٤ٌمدر إقمٔمٛمل اًمِمٞمخ قمغم ظمٗمل مم٤م وهذا ،- احلديثٞم٦م

 ىم٤مل طمتك طمٗمٔمف، ذم شمٙمٚمٛمقا  وم٘مد ٟمٗمًف، اًمٌزار ُمـ اًمٜمٙم٤مرة وًمٕمؾ. سمٞمٜمٝمام شمٗمريؼ

 اقمٚمؿ صمؿ. اهلل قمّمٛمف ُمـ واعمٕمّمقمش. واعمتـ اإلؾمٜم٤مد ذم خيٓمئ: »واحل٤ميمؿ اًمدراىمٓمٜمل

 يّمٚمح ُم٤م يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م وًمٞمس يمثػمة، اًمّمالة ذم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم إطم٤مدي٨م أن

 - 0/323ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم اؾمتققم٥م وىمد ًمٚمحج٦م،

 اًمدراىمٓمٜمل قمـ وٟم٘مالً  ،ش037 -0/031ش »اًمدراي٦م» ذم اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ صمؿ ،ش356

 قمٜمف ٟم٘مٚمف ومٞمام - اًمٕم٘مٞمكم ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مفش. ُمرومقع رء اجلٝمر ذم يّمح ٓ: »ىم٤مل أنف

ش. ُمًٜمد طمدي٨م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم يّمح وٓ: »ىم٤مل -ش 347 - 0/346» اًمزيٚمٕمل

 وشمرى وهمػممه٤م، اًمِمٞمخلم قمٜمد اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض خم٤مًمٗم٦م ومٝمل ذًمؽ وُمع

 وىمدش. اًمّمالة صٗم٦م» واٟمٔمر. آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ اعمّمدريـ ذم ذًمؽ ذم اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ

 أول ذم يم٤من اجلٝمر أن قمغم ٟمّم٤مً  ًمٙم٤من صح، ًمق اجلٝمر، ذم طمديث٤مً  سمٕمْمٝمؿ روى

 اًمٜمٔمر ومقضم٥م احلٜمٗمٞم٦م، سمٕمض قمٚمٞمف واشمٙم٠م إئٛم٦م، سمٕمض طمًٜمف وىمد شمرك، صمؿ اإلؾمالم

َٝمُر  يَم٤منَ » -: ًمٗمٔمف وه٤مك ًمٚمذُم٦م، وشمؼمئ٦م ًمألُم٤مٟم٦م، أداء ومٞمف، اًم٘مقل وِت٘مٞمؼ إؾمٜم٤مده، ذم  جَيْ

ؿِ ▬ سمِـ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ٦َم،♂ اًمرَّ ٦مَ  َأْهُؾ  َويَم٤منَ  سمَِٛمٙمَّ ْٞمٚمَِٛم٦مَ » َيْدقُمقنَ  َُمٙمَّ ًَ مْح٤َمَن،ش: ُُم  اًمرَّ



ءة ذم اًمّمالة  08   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

داً  إِنَّ : وَمَ٘م٤مًُمقا  ٛمَّ َ  َرؾُمقُل  وَم٠َمَُمرَ  اًْمَٞماَمَُم٦ِم: إَِلِ  إمَِم  َيْدقُمق حُمَ  هِب٤َم ضَمَٝمرَ  وَماَم  وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

 . ُمٜمٙمرش. َُم٤مَت  طَمتَّك

 (958-956/ 03/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 رصيح صحقح حديث الصالة يف بالبسؿؾة اجلفر يف لقس

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ طمدي٨م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر يٕمٜمل اعمذه٥م هلذا دًمٞمؾ وأىمقى: »ىمقًمف

ؿِ : ▬وم٘مرأ  هريرة أيب وراء صٚمٞم٧م: ىم٤مل ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ . .. اًم٘مرآن سم٠مم ىمرأ  صمؿ♂ اًمرَّ

. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل صالة ٕؿمٌٝمٙمؿ إين سمٞمده ٟمٗمز واًمذي: ىم٤مل آظمره وذم. احلدي٨م

 طمدي٨م أصح وهقش: اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًمئل رواه

 ش.سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم ورد

 احلدي٨م أن اعمحدصملم قمٜمد شمٗمٞمد ٓ هذه احل٤مومظ قم٤ٌمرة أن يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل: ىمٚم٧م

 :اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل ٟمًٌٞم٦م صح٦م ًمف شمٕمٓمل وإٟمام صحٞمح

 ذم ضم٤مء ُم٤م أصح هذا: »ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ احلدي٨م صح٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمـ يٚمزم ٓ»

 ش.وٕمٗم٤م أىمٚمف أو أرضمحف وُمرادهؿ وٕمٞمٗم٤م يم٤من وإنش اًم٤ٌمب

 أقمؾ ىمد اعمحدصملم سمٕمض ٕن احلدي٨م يّمحح مل اهلل رمحف احل٤مومظ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 هريرة أيب قمـ احلدي٨م رووا اًمذيـ اًمث٘م٤مت مجٞمع وخم٤مًمٗم٦م سم٤مًمِمذوذ ومٞمف اًمًٌٛمٚم٦م ذيمر

 وىمد هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه يمام ومٞمف يذيمروه٤م ومل

 .337 – 335/  0 ومراضمٕمفش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ذًمؽ سمٞم٤من ذم أـم٤مل

 ؾمٕمٞمد واؾمٛمف هالل أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد إٟمف: أن وأىمقل

 - 499 رىمؿ شظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم احلدي٨م أقمٚمٚم٧م وسمف اظمتٚمط ويم٤من

 . اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم سمرومٕمٝم٤م وٓ هب٤م سم٤مجلٝمر اًمتٍميح ومٞمف ومٚمٞمس صح ًمق احلدي٨م إن صمؿ



ءة ذم اًمّمالة   09 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 رومع ُمٜمف يٚمزم ٓش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل صالة ٕؿمٌٝمٙمؿ إين: »آظمره ذم هريرة أيب وىمقل

 80/  0ش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ومّمؾ يمام ومٞمف هريرة أبق ومٕمٚمف ُم٤م يمؾ

 .ومراضمٕمف

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح سمؾ صحٞمح سيح طمدي٨م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم ًمٞمس أنف واحلؼ

 يمت٤ميب ختري٩م ذم ذيمرهت٤م ـمرق قمنمة قمغم ًمف وىمٗم٧م وىمد أنس طمدي٨م ُمـ هب٤م اإلهار

 سم٠منف اًمتٍميح أخٗم٤مفمٝم٤م سمٕمض وذم إؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م أيمثره٤مش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م»

 اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر ُمذه٥م وهق ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده٤م هب٤م جيٝمر يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء وُمـ ومٞمف، ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق احلدي٨م أصح٤مب وأيمثر

 .ُمٜمّمػ قم٤مىمؾ ًمٙمؾ ُم٘مٜمع ومٗمٞمٝم٤مش اإلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى» ومٚمػماضمع اًمٌح٨م

 ([068) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 لؾسقرة والبسؿؾة لؾػاحتة التعقذ حؽؿ

 .ًمٚمًــقرة واًمٌــًٛمٚم٦م ًمٚمٗمــ٤مِتــ٦م اًمتـٕمقذ: السائؾ

 اًمٌــًٛمٚم٦م؟  :الشقخ

  .ٟمــٕمؿ: السائؾ

 إٟمــؽ شم٘مقل وأنــ٧م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٚمٞمؽ أؿمٙمــؾ اًمذي ُم٤م أدري ُم٤م :الشقخ

 طمدي٨م ُمـــ وهمــػمه٤م داود أيب ؾمــٜمـ ذم اًمًٜم٦م ذم شمـجد أخؿ، قمٚمٞمؽ أؿمٙمــٚم٧م صمـؿ درؾمــتٝم٤م

 سمٕمــد ىم٤مل اًمّمـالة اومـتتح إذا يمــ٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـٓمٕمؿ سمـ وضمـٌػم اخلـدري ؾمٕمٞمد أيب

 وٟمــٗمثــف ـهـٛمزه ُمـ اًمرضمــٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمـٚمٞمؿ اًمًــٛمٞمع سم٤مهلل أقمــقذ: آؾمــتٗمتــ٤مح

  وٟمــٗمخـف

 ٓ؟ أم هذا ىمـرأت

  .ٟمٕمــــؿ: السائؾ



ءة ذم اًمّمالة  21   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 سم٤مًمْمــٌط؟ إذن اإلؿمــٙم٤مل ـهـق ومٛمــ٤م: الشقــخ

 ي٘مقًمقن اعمــ٤مًمٙمــٞم٦م إن ًمؽ ي٘مقل قمــٜمدٟم٤م وسم٤مًمذات اًمٗمــ٘مٝم٤مء سمٕمض يٕمــٜمل: الســائؾ

 .ُمـْمٓمرب اًمٌــًٛمٚم٦م وطمدي٨م سم٤مًمّمــالة ظمــ٤مص هذا

  .اًمــتٕمقذ ذم أن اًمٌحــ٨م شمــحد ٓ: الشقخ

 .اًمّمــالة دون اًم٘مـراءة ذم اًمّمــالة ذم ظمــ٤مص٦م آؾمتــٕم٤مذة ي٘مقًمقن اًمتــٕمقذ ٟمــٕمؿ: الســائؾ

 يمــؼم اًمّمــالة ذم ىمــ٤مم إذا يمــ٤من اًمرؾمقل أن ي٘مقل احلــدي٨م ٟم٘مقل ٟمــحـ :الشقخ

  .اًمرضمــٞمؿ اًمِمــٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمــٚمٞمؿ اًمًٛمــٞمع سم٤مهلل أقمــقذ ي٘مقل صمــؿ وو يمــٌػما  أيمــؼم اهلل وىم٤مل

  ٟمــٕمؿ: السائؾ

 هلــؿ ىمٌـؾ ٓ اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م أؿمــٞم٤مء يــٜمٙمرون اًمذيـ اعمــ٤مًمٙمٞم٦م قمغم رد ومٝمــذا: الشقخ

 ضمـدا ويمــثػمة يمــثػمة وـهل آؾمــتٗمتــ٤مح أدقمــٞم٦م يــٜمٙمرون، اعمـذهٌل اًمتــٕمّم٥م ًمقٓ سمردـهـ٤م

 ىمــراءة يٜمــٙمرون صمــؿ، ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ قمــروم٧م وىمد آؾمــتٕم٤مذة سم٤مًمتــ٤مزم ويٜمــٙمرون

 اًمــٗم٤مشمـح٦م ىمــراءة ذم اعمّمكم يدظمــؾ أن اعمــنموع أن ويــرون ضمــٝمرا  أو ؾمــرا  اًمٌــًٛمٚم٦م

 ُمـ قمــنمات أنــٗمًــٝمؿ قمغم أوــ٤مقمــقا  ًم٘مــد، اًمٕمــ٤معملم رب هلل احلــٛمد، أيمــؼم اهلل، ُمـ٤ٌمؿمــرة

 اًمذي ـهـق ومٛمــ٤م، اعمــزقمقم اعمـذه٥م ؾمــقى ذًمؽ ذم هلــؿ طمــج٦م ٓ اًمّمحٞمح٦م إطمــ٤مدي٨م

 دقمــ٤مء ُمـ آٟمــٗم٤م ذيمرشمــف ُم٤م إصمــ٤ٌمت ومٞمــٝم٤م اًمتل إدًم٦م هذه يمــؾ قمـــ اإلقمــراض إمم يدومٕمــٝمؿ

 يــٙمٗمل، صحٞمح٦م أطمــ٤مديثــٝم٤م ومٝمذه أؿمــٞم٤مء صمــالصم٦م اًمٌــًٛمٚم٦م ُمـ آؾمــتٕم٤مذة ُمـ آؾمــتٗمت٤مح

 اصمٜملم طمديثلم أنــٙمروا أنــٝمؿ اًمّمـالة ذم اًمٗمــ٤مِت٦م يدي سملم آؾمــتٕم٤مذة أنــٙمروا إن أهنــؿ

 قمٚمٞمف يمــ٘مقًمف اًمّمحٞمح ذم سمٕمْمــٝم٤م أطمــ٤مدي٨م قمــنمة ُمـ أيمــثر أنٙمــروا إذا سم٤مهلــؿ ُم٤م ًمٙمـــ

سم٤م واًمًــالم اًمّمــالة سم٤م أو ـهريرة ٕيب ضمــقا  أيب طمــدي٨م ذم ضمـ٤مء يمــام ؾم٠مخف عمـــ ضمــقا

ءة اًمتــٙمٌػم سملم ؾمــٙمقشمــؽ أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: » ىم٤مًمقا ، ـهريرة ش  شمـ٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مــرا

، واعمٖمــرب اعمــنمق سملم سم٤مقمــدت يمــام ظمــٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمــد اًمٚمٝمــؿ: أىمقل: ىم٤مل

، احلــدي٨م آظمـر إمم اًمدٟمــس ُمـ إبــٞمض اًمثــقب يــٜم٘مك يمــام ظمــٓم٤مي٤مي ُمـ ٟمــ٘مٜمل اًمٚمٝمــؿ

 ضمـ٤مء عمــ٤م احلــدي٨م؟ هذا قمــٓمؾ عمــ٤م صحٞمحٝمــام ذم وُمــًٚمؿ اًمٌخــ٤مري رواه طمــدي٨م هذا

: اًم٘مــ٤مئؾ وـهـق اًمًــالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل سمٕمد ٟمــزل صمــ٤مين وطمــل ـهـق اعمــذه٥م وـهـؾ، اعمـذه٥م ذم



ءة ذم اًمّمالة   20 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ؿمـ١مم ُمـ هذا إذنش، سمٕمدي ٟمٌل وٓ رؾمــقل ومال اٟمــ٘مٓمٕمــ٧م ىمد واًمرؾمــ٤مًم٦م اًمٜمٌــقة إن»

 ٓ يمــٞمػ، اعمـتٛمذهٌلم يمــؾ قمغم وأبدا دائٛمــ٤م ٟمــحـــ ٟمــٜمٙمره اًمذي اعمذهٌل اًمتـٕمّم٥م

 وجيـدون اًمًٜمــ٦م يمــت٥م يتــداوًمقن وـهـؿ ضمــٛمٞمٕم٤م اعمـًٚمٛملم قمغم ىمـرٟم٤م قمــنم أرسمٕمــ٦م ُم٣م

 طمــٜمٗمل وهذا سمٌمء يًــتٗمتح ٓ ُمــ٤مًمٙمٞمــ٤م هذا ئمــؾ صمــؿ اًمّمحٞمح٦م إطمــ٤مدي٨م هذه ومٞمٝمــ٤م

 وضمــٝم٧م سمـ٤مًمٚمٝمــؿ إٓ يــًتٗمتــح ٓ ؿمــ٤مومٕمل وهذا اًمٚمٝمـؿ سمًٌحــ٤مٟمؽ إٓ يًــتٗمتــح ٓ

 سملم خمػم اعمًٚمؿ، إومم إدقمــٞم٦م ُمــع اًمًٜم٦م ذم صمٌت٧م أظمــرى أدقمـــٞم٦م وـهـٜم٤مك، وضمــٝمل

 رء ذقمٞم٦م ُيٜمٙمر أن ٕطمـد ومٚمٞمس، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى وظمـػم وهذا وهذا هذا

 أن٤م اعمتـٕمّمـ٦ٌم اح٤مًمٙمـٞم٦م سمٕمض ي٘مقل أو، شم٘مقل يمام آؾمـــتٗمت٤مح أدقمٞمـ٦م إدقمـٞم٦م هذه ُمـ

 اح٤مًمٙمـٞم٦م ُمـ اعمـتٕمّم٦ٌم قمغم رد ُمـ اح٤مًمٙمـٞم٦م ُمـ احلـ٤مرض اًمٕمـٍم ذم وضمـد ٕنـف هذا اىمقل

 ًمِمخص اًمدٟمٞم٤م ذم شمـٕمّمٌف يقضمـف أن جي٥م وم٤معمـًٚمؿ، إطم٤مدي٨م هذه سمٕمض ًمردـهؿ

 ذيمرت طمٞم٨م اًمرمحـ قم٤ٌمد ُمـًجد ذم ُمـح٤مرضة أول أخ٘مٞم٧م يمـٜم٧م اًمذي وـهق واطمـد

 طمـتك اًمٜمـ٤مس أىم٤مشمـٚمؾ أن أُمــرُت » واًمًـالم اًمّمـالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـثؾ ُمـ يًتٗم٤مد إٟمـف هٜم٤مك

 إومم اجلـٛمٚم٦م ُمـ يًــتٗم٤مد أنـفش اهلل رؾمقل حمٛمدا وان اهلل إٓ إل ٓ أن يِمـٝمدوا

: اًمثـ٤مٟمٞم٦م اًمِمـٝم٤مدة ُمـ ويـًتٗم٤مد سم٤مًمٕم٤ٌمدة اهلل شمـقطمٞمد اهلل إٓ إل ٓ: إومم اًمِمـٝم٤مدة

 ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن ومٙمام سم٤مٓشمــ٤ٌمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إومرادش اهلل رؾمقل حمٛمـدا وأن»

 قمغم جيـ٥م ومٙمـام آشمــ٤ٌمع ذم ًمف ؿمـريؽ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف يمـذًمؽ اًمٕمـ٤ٌمدة ذم ًمف ؿمـريؽ

 أن قمٚمٞمٝمـؿ جيـ٥م يمذًمؽ ؿمٞمئـ٤م سمف يِمـريمقن ٓ قمـ٤ٌمدشمـف ذم اهلل يقطمدوا أن اعمًٚمٛملم

 ُمٝمام اعمـًٚمٛملم ُمـ أطمــدا ُمٕمف ينميمقن وٓ اشمــ٤ٌمقمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٗمردوا

 اًمتـقطمٞمد أدظمـٚمقا  اًمذيـ ُمـ يمثػم سمف أظمـؾ ىمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة هذه، يم٤ٌمرا أئٛم٦م يم٤مٟمقا 

 اًمًٜم٦م يتٌٕمقن ٓ اعمذهٌل اًمٗم٘مف قمغم ضمـٛمقدهؿ ذم وٚمقا  ًمٙمـ سم٤مًمٕم٤ٌمدة هلل وأظمـٚمّمقا 

 ومٕمـٚم٧م ومامذا درؾم٧م أنـؽ ُم٤مدام آٟمـٗم٤م ًمؽ ىمٚم٧ُم  وم٠منــ٤م ظمـ٤مًمٗمٝمـ٤م ىمد اعمذه٥م ٕن ح٤مذا؟

 اًمٙمـالم سم٤مب ُمـ ًمٖمـػمك وإٟمـام ًمٜمٗمـًؽ ًمٞمـس شم٠ًمل أنـؽ زم يتـٌلم إطمـ٤مدي٨م؟ هبذه

 اًم٘مدر وهبـذا اًم٘مـٌٞمؾ هذا ُمـ ؾمـ١ماًمؽ يٙمقن أن أرضمـقش، ضمـ٤مر ي٤م واؾمٛمـع اًمؽ احلٙمك»

  .اًمٕمــ٤معمٞمـــــ رب هلل واحلــٛمد يمـٗم٤مي٦م،

 (07 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



ءة ذم اًمّمالة  22   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ؟ركعة كؾ مع التعقذ يرشع هؾ

 ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: ىمراءة ريمٕم٦م: يمؾ ُمع اًمتٕمقذ ُمنموقمٞم٦م قمـ اًم١ًمال: السائؾ

 اًمرضمٞمؿ؟ اًمِمٞمٓم٤من

 ُمـ ومٝمل اعمقوقع، ذم سيح ٟمٌص  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ريمٕم٦م يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة: الشقخ

  اإلٟم٤ًمن يتٕمّم٥م أن أرى وٓ اًمٜمزاع، ُمقاـمـ
ٍ
 ي٠مظمذُ  وإٟمام اعمختٚمٗملم، اًمرأجلم ُمـ ًمٌمء

 يمؾ يدي سملم آؾمتٕم٤مذة أن زم شمٌلم واًمذي صدره، ًمف ويٜمنمح ٟمٗمًف إًمٞمف شمرشم٤مح ُم٤م

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ  اًْمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا:▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمراضمح هق ريمٕم٦م يمؾ ذم وم٤مِت٦م
ِ
 ًمٙمـ♂ سم٤ِمّللَّ

 وآطمتج٤مج آؾمتٜم٤ٌمط هق وإٟمام اًمرأي هذا قمغم يدل سيٌح  طمدي٨ٌم  هٜم٤مك ًمٞمس

 . أي٦م سمٕمٛمقم

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 بالبسؿؾة واإلرسار اجلفر

 هؾ ًمٚمًٌٛمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أيمؼم، اهلل: ي٘مقل يّمكم ي٠ميت ح٤م ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :شمال

 إفمٝم٤مره٤م؟ أو إظمٗم٤مؤه٤م يّمح

ر هق إصح: الشقخ  صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ٕنف هب٤م، اجلٝمر وقمدم هب٤م اإلها

 أنف اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض وضم٤مءت هب٤م، ُيِنُّ  يم٤من أنف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن

 .اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع شمّمح، ٓ وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م هب٤م، جيٝمر يم٤من

، يم٤من اًمرؾمقل أن صم٧ٌم أن سمٕمد: ي٘مقًمق ح٤م سمٕمْمٜم٤م صمؿ  سمٕمض ذم صم٧ٌم ومٚمق ُيِنّ

 ُمًتٛمرة، ذيٕم٦م يٙمـ مل اجلٝمر أن قمغم وَمُتْحَٛمؾ اًمًٌٛمٚم٦م، ذم جيٝمر يم٤من أنف إطم٤مدي٨م

ر اًمِم٠من هق يمام ر هب٤م، سم٤مإلها  .اعمًتٛمرة اًمنميٕم٦م هق وم٤مإلها

 اجلٝمر أن قمغم إطم٤مدي٨م هذه مُحِٚم٧م جيٝمر، يم٤من أنف إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٧ٌم وم٢مذا

 يدي سملم سمًٛمٚم٦م ىمراءة ومٞمف هٜم٤مك أن اًمٜم٤مس سمٕمض ًمتٕمٚمٞمؿ وإٟمام ُمًتٛمرًة، ذيٕم٦مً  يٙمـ مل



ءة ذم اًمّمالة   23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 يقضمد أن وومٕمالً  اًمًٌٛمٚم٦م، ي٘مرأ  يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد وإٓ اًمٗم٤مِت٦م،

 شمرون اعمٖمرب سمالد سمٕمض إمم ذه٧ٌم وإذا اح٤مًمٙمل، اعمذه٥م وهق اعمذاه٥م سمٕمض

 ح٤مذا؟ اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اًمٕم٤معملم، رب هلل احلٛمد أيمؼم، اهلل: هٙمذا ي٘مقل اإلُم٤مم

 ويم٤من آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء يدقمق يم٤من اًمرؾمقل أن صم٤مسمت٦م أطم٤مدي٨م قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م ٕنف

 سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، جيٝمر يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صم٧ٌم ًمق أنف اعمٛمٙمـ ومٛمـ اهلل، سمًؿ ي٘مرأ 

 ذم وهق اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٧ٌم ٕنف ًمٚمٜم٤مس، شمٕمٚمٞمامً  هب٤م جيٝمر يم٤من

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

ٛمٕمٜم٤م ويم٤من: »ىم٤مل واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر صالة ذم اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  ًْ  ومٝمقش أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م ُي

 .ضمٝمر

 طمتك أطمٞم٤مٟم٤ًم؟ أي٦م يًٛمٕمٝمؿ يم٤من ح٤مذا هي٦م، صالة واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة أن ُمع

 ح٤م ٕهنؿ ي٘مرأ، يم٤من ؾمقرة أيِّ  ُمـ يٕمرومقا  طمتك صمؿ أوًٓ، اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  أنف يٕمرومقا 

 ي٘مرأ  يم٤من ؾمقرة أي ُمـ أنف يٕمرومقا  حيٗمٔمقن، يم٤مٟمقا  أهنؿ سم٥ًٌم يٕمرومقا  أي٦م يًٛمٕمقا 

 .اًمًالم قمٚمٞمف

 أضمؾ ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم، جيٝمر يم٤من اًمرؾمقل أن - يث٧ٌم ومل - صم٧ٌم ًمق: وم٢مذاً 

 ذم ضم٤مء ح٤م وًمذًمؽ ٓ، ُمًتٛمرة، ؾمٜم٦م شمّمػم أهن٤م اًمتًٜملم أضمؾ ُمـ يٙمـ ومل اًمتٕمٚمٞمؿ،

 مهللا سمًٌح٤مٟمؽ أطمٞم٤مٟم٤مً  جيٝمر يم٤من اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح

 ُم٤مذا يٕمٚمٛمٝمؿ أجْم٤مً  ح٤مذا؟ اجلٝمر، ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م سم٠من ي٘مقل أطمد ُم٤م هذه أن ُمع وسمحٛمدك،

 .اًمٗم٤مِت٦م يدي سملم ي٘مرأ 

 صحٞمح طمدي٨م أي يقضمد ٓ ًمٙمـ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، اجلٝمر ذم رء صح ًمق ومٝمٙمذا

 .إـمالىم٤مً 

 ( 11: 29: 56/ 254/ واًمٜمقر اهلدى) 



ءة ذم اًمّمالة  24   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 لألعاجؿ تعؾؿفا ووجقب ركعة كؾ يف ووجقهبا الػاحتة ركـقة

 إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ ريمـ وهل ُمٜمٝم٤م، واًمًٌٛمٚم٦م سمتامُمٝم٤مش اًمٗم٤مِت٦م» ؾمقرة ي٘مرأ  صمؿ

 .طمٗمٔمٝم٤م إقم٤مضمؿ قمغم ومٞمج٥م هب٤م،
 .ريمٕم٦م يمؾ ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة ودم٥م

 [.51 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 آيةً  آيةً  الؼراءة  

 : 52 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 اهلل سمًؿ: »ومٞم٘مقل ،.آي٦م يمؾ رأس قمغم ي٘مػ آي٦م، آي٦م ي٘مٓمٕمٝم٤م أن ىمراءهت٤م ذم واًمًٜم٦م

  احْلَْٛمدُ : ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿش اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
: ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿ ،♂اًْمَٕم٤معَم

ـِ ▬ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿ ،♂اًمرَّ ي  إمم وهٙمذا ي٘مػ، صمؿ ،♂اًمدِّ

 .آظمره٤م
 سمام يّمٚمٝم٤م وٓ أي، رؤوس قمغم ي٘مػ يمٚمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمراءة يم٤مٟم٧م وهٙمذا

 .هب٤م اعمٕمٜمك ُمتٕمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م وإن سمٕمده٤م،

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ؿِ : ▬آي٦م آي٦م وُي٘مٓمٕمٝم٤مش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرأ  صمؿ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  صمؿ ي٘مػ، صمؿ] ،♂اًمرَّ

  احلَْٛمدُ :[ ▬ي٘مقل
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ـِ :[ ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿ] ،♂اًمَٕم٤معَم مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  صمؿ] ،♂اًمرَّ

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ :[ ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، ي  يم٤مٟم٧م ويمذًمؽ. اًمًقرة آظمر إمم وهٙمذا ،♂اًمدِّ

 .سمٕمده٤م سمام َيِّمُٚمٝم٤م وٓ أي، رؤوس قمغم ي٘مػ يمٚمٝم٤م: ىمراءشمف
: سمـ ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚمؼ وهذا. آي٦م آي٦م ىمراءشمف ي٘مٓمع يم٤من: احلدي٨م راوي٦م ىمقل سمدًمٞمؾ

 .اًمتحديد ـمريؼ قمغم ٓ اعمث٤مل: ؾمٌٞمؾ قمغم شمٚمتٝم٤م وإٟمامش اًمَٗم٤مِِت٦َم»



ءة ذم اًمّمالة   25 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 أي٤مت: رؤوس قمغم اًمقىمقف: إومْمؾ هق وهذاش: 0/025ش  »اًمزاد»  ذم ىم٤مل

 واعم٘م٤مصد، إهمراض، شمتٌع إمم اًم٘مراء سمٕمض وذه٥م. سمٕمده٤م سمام شمٕمٚم٘م٧م وإن

 .اٟمتٝم٤مئٝم٤م قمٜمد واًمقىمقف

 ؿمٕم٥م»  ذم اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ ذيمر وممـ أومم: وؾمٜمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هدي واشم٤ٌمع

 .سمٕمده٤م سمام شمٕمٚم٘م٧م وإن أي: رؤوس قمغم اًمقىمقف ورضمح وهمػمه،ش  اإليامن

 وىمػ اًمٗمقاصؾ قمغم اًمقىمػ أن قمغم اًم٘مراء أمجع: »اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 .شسمٕمده٤م سمام شمٕمٚم٘م٧م وًمق طمًـ:
 ([0/293) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 (الديـ يقم َمؾِؽ) قراءة

 :53 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .شُمٚمِؽ» وش ُم٤مًمؽ» ىمراءهت٤م وجيقز

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ـِ  َيْقمِ   َُمٚمِِؽ : ▬ي٘مرؤه٤م شم٤مرة ويم٤من ي ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬وشم٤مرة ،♂اًمدِّ ي  .♂اًمدِّ
 ♂. َُم٤مًمِِؽ : ▬آظمرون وىمرأ  اًم٘مراء، سمٕمض ىمراءة وهل سم٤مًم٘مٍم،: َُمٚمِؽ

: وي٘م٤مل اًمًٌع، ذم ُمتقاشمر صحٞمح ويمالمه٤مش: 0/24» يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 .وسم٢مؾمٙم٤مهن٤م اًمالم سمٙمن♂ َُمٚمِِؽ ▬
 َيْقمِ  َُمٚمِِٙمل: ▬وم٘مرأ  اًمٙم٤مف: يمنة ٟم٤مومع وأؿمٌع. أجْم٤مً ♂ ُمٚمٞمؽ: ▬وي٘م٤مل

ـِ  ي  ويمالمه٤م - اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ ُمرضمحقن اًم٘مراءشملم ُمـ يمالً  رضمح وىمد ،♂اًمدِّ

: وًم٘مقًمف احلرُملم، أهؾ ىمراءة ٕهن٤م :♂َُمٚمِِؽ : ▬اًمزخمنمي ورضمح ،- طمًٜم٦م صحٞمح٦م

ـِ ▬ َ
ِ
 ♂. اًمٞمَْقمَ  اعمُْٚمُؽ  عم

 قمٌد أبق صمٜم٤م: ىم٤مل طمٞم٨م همري٤ًٌم: ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ ذم داود أيب سمـ سمٙمر أبق روى وىمد: ىم٤مل



ءة ذم اًمّمالة  26   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ف أيب قمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمدي قمـ اًمقه٤مب قمٌد صمٜم٤م: إزدي اًمرمحـ  اسمـ قمـ اعمَُٓمرِّ

 يزيد واسمٜمف وُمٕم٤موي٦م، وقمثامن، وقمٛمر، سمٙمر، وأب٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: سمٚمٖمف أنف ؿمٝم٤مب

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  ي  ♂.اًمدِّ

 .ُمروان♂ َُمٚمِِؽ : ▬أطمدث ُمـ وأول: ؿمٝم٤مب اسمـ ىم٤مل
 .أقمٚمؿ واهلل. ؿمٝم٤مب اسمـ قمٚمٞمف يٓمٚمع مل ىمرؤوه: ُم٤م سمّمح٦م قمٚمؿ قمٜمده ُمروان: ىمٚم٧م
 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُمردويف اسمـ أورده٤م ُمتٕمددة ـمرق ُمـ روي وىمد

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ي٘مرؤه٤م ي  .ـها♂. اًمدِّ
 أصح سم٢مؾمٜم٤مد - ؾمٞم٠ميت يمام - أجْم٤مً  داود أبق رواه هذا، اًمزهري وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 .اسمٜمف إؾمٜم٤مد ُمـ

 اًمّمٛمد قمٌد ـمريؼ ُمـش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ُم٤م: اًمٓمرق شمٚمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 .اعم٘مري اًمٕمزيز قمٌد سمـ

 زم وم٘م٤مل - ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق أظمل - ؾمٚمٞمامن سمـ ـمٚمح٦م قمغم اًم٘مرآن ىمرأت: ىم٤مل

 .همزوان سمـ اًمَٗمّٞم٤مض قمغم ىمرأت: ـمٚمح٦م

ف سمـ ـمٚمح٦م قمغم ىمرأت: اًمَٗمّٞم٤مض وىم٤مل  .اًمٞم٤مُمل ُُمٍَمِّ
ـَ  حيٞمك قمغم ىمرأت: ـمٚمح٦م وىم٤مل  سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمغم وصم٤مب سمـ حيٞمك وىمرأ  وصم٤َّمب، سم

 قمغم ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وىمرأ  ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمغم ىمٞمس سمـ قمٚم٘مٛم٦م وىمرأ  ىمٞمس،

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي ♂ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  هَمػْمِ . ▬سم٤مًٕمػ :♂اًمدِّ

 .ظمٗمض

 اًمّمٛمد قمٌد صمٜم٤م: اًمرازي ٟم٤ٌمشم٦م سمـ حمٛمد ٟم٤م: اًمرازي ؾمٕمٞمد سمـ قمكم صمٜم٤م: اًمٓمؼماين ىم٤مل

 .سمف
 مل ؾمٚمٞمامن سمـ وـمٚمح٦م اًمّمٛمد، وقمٌد ٟم٤ٌمشم٦م، سمـ حمٛمد وم٢من وٕمٞمػ: ؾمٜمد وهذا

 .ُمٕمروومقن صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞمفَ  شمرمجٝمؿ، ُمـ أضمد



ءة ذم    27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالةيمت٤مب اًم٘مرا

 ،ش7/2ش »اعمّم٤مطمػ» ذم داود أيب واسمـ ،شاًمٗمقائد» ذم اًمرازي مت٤مم روى وىمد

 َيْقمِ  َُمٚمِِؽ : ▬ىمراءةش 2/230» احل٤ميمؿ و ،ش0/014ش »أصٌٝم٤من أظم٤ٌمر» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق

ـِ  ي  .اًمذهٌل وواوم٘مف. صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد♂ اًمدِّ

 .♂شَُم٤مًمِِؽ : ▬يم٤مٕومم ُمتقاشمرة: اًم٘مراءة وهذه»
 ([0/297) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

كـقة   ة▬ ر   وفضائؾ فا ♂الَػاحِتَ

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل ومٙم٤من اًمًقرة: هذه ؿم٠من ُمـ ُيَٕمّٔمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ ي٘مرأ  ٓ صالة دمزئ ٓ: ًمٗمظ وذم[ش. ومّم٤مقمداً ش ]اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ[ ومٞمٝم٤م]

 :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل صالة صغم ُمـ: »ي٘مقل وشم٤مرةش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ

 .شمت٤مم همػم ظِمداج: هل ظِمداج، هل ظِمداج، ومٝمل
 ش.مت٤مم همػم: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف ذًمؽ أيمد وىمد ٟم٤مىمّم٦م،: أي: ظمداج

 أظمدضم٧م: ىمقهلؿ ذًمؽ ُمـ. واًمٗم٤ًمد اًمٜم٘مّم٤من: واخلداج: »اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 .شوم٤مؾمد ٟمت٤مج وذًمؽ اخلٚمؼ، مت٤مم وىمٌؾ وىمتٝم٤م، مت٤مم ىمٌؾ وًمدت إذا: وظمدضم٧م اًمٜم٤مىم٦م
 ُمـ سمٖمػمه٤م ومٞمٝم٤م ىمرأ  وإنْ  :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرأ  مل ُمـ صالة وم٤ًمد قمغم دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م

 ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمؽمك اًمّمالة ٟمٗمك وم٢مٟمف ىمٌٚمف: اًمذي احلدي٨م أجْم٤مً  ذًمؽ قمغم ويدل. اًم٘مرآن

د أن واًمٔم٤مهر  ُمـ زقمؿ وىمد: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل صمؿ. ؾمٞم٠ميت ح٤م يمامهل٤م: ٓ يمٚمٝم٤م ٟمٗمل: اعمرا

 يدلش. ظمداج: »ىمقًمف أن اًمّمالة ذمش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» ىمراءة - يٗمرض: أي - يقضم٥م مل

 .ضم٤مئزة اًمٜم٤مىمّم٦م واًمّمالة اًمٜم٘مّم٤من، ٕنف اًمّمالة: ضمقاز قمغم
 وُمـ شمتؿ، مل صالة ٕهن٤م اًمّمالة: دمقز ٓ أن يقضم٥م واًمٜمٔمر وم٤مؾمد، ِتٙمؿ وهذا

 ُمـ ٟم٘مالً  :شآؾمتذيم٤مر» ُمـ ـها. إقم٤مدهت٤م ومٕمٚمٞمف يتٛمٝم٤م: أن ىمٌؾ صالشمف ُمـ ظمرج

 ش. 93ش »اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ»
 واًمِم٤مومٕمل، ُم٤مًمؽ،: همػمه٤م جيزئ ٓ وأنف ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ومروٞم٦م إمم ذه٥م وىمد



ءة ذم اًمّمالة  28   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ش اعمجٛمقع» ذم يمام - سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء: ومجٝمقر وأمحد،

د إن: وىم٤مًمقا  ىمٌٚمف، اًمذي وسم٤محلدي٨م احلدي٨م، هبذا واطمتجقا  ،-ش 3/327» : سمف اعمرا

ش. دمزئ ٓ: »أظمر سم٤مًمٚمٗمظ ذًمؽ وأجدوا يمامهل٤م،: ٓ صحتٝم٤م، أو اًمّمالة ذات ٟمٗمل

 .اعمراد وهق إضمزاءه٤م: ومٜمٗمك
 ومروٞمتٝم٤م ٓ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة سمقضمقب وم٘م٤مٓ وحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م، أبق ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ

 اًمّمالة سمّمح٦م وىم٤مًمقا  ،- واًمٗمرض اًمقاضم٥م سملم اًمتٗمريؼ ذم اصٓمالطمٝمؿ قمغم سمٜم٤مءً  -

د سم٠من احلدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  سمؽميمٝم٤م،  .يم٤مُمٚم٦م صالة ٓ: أي اًمٙمامل: ٟمٗمل: سمف اعمرا
 اًمٗمٝمؿ، إمم واًم٤ًمسمؼ اًمٔم٤مهر وظمالف احل٘مٞم٘م٦م، ظمالف سم٠منف اجلٛمٝمقر وأضم٤مب

 قمٜمف اجلقاب وؾمٛمٕم٧م - اًمؼم قمٌد اسمـ قمـ ذيمرٟم٤مه سمام اًمث٤مين احلدي٨م قمـ أجْم٤مً  وأضم٤مسمقا 

. ىمّمػمات آي٤مت صمالث: هب٤م إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًم٘مراءة ومرض إن: وىم٤مًمقا  ،-

 واطمتجقا ♂. َٟمَٔمرَ  صُمؿَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمحق وًمق واطمدة: آي٦م: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ رواي٦م وذم

َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُؤوا: ▬سم٘مقًمف ذًمؽ قمغم ـَ  شَمٞمَنَّ  ♂. اًمُ٘مْرآنِ  ُِم

 ذم ٓ اًمٚمٞمؾ: ىمٞم٤مم ذم وردت أي٦م أن: إول: وضمقه ُمـ ٟمٔمر آؾمتدٓل هذا وذم

 َأنََّؽ  َيْٕمَٚمؿُ  َرسمََّؽ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل :- أي٦م ؾمٞم٤مق ُمـ اعمت٤ٌمدر هق يمام - اًم٘مراءة شم٘مدير

ـْ  َأْدَٟمك شَمُ٘مقمُ  ـَ  َوـَم٤مئَِٗم٦مٌ  َوصُمُٚمثَفُ  َوٟمِّْمَٗمفُ  اًمٚمَّٞمْؾِ  صُمُٚمثَل ُِم ـَ  ُِم ِذي ُ  َُمَٕمَؽ  اًمَّ رُ  َواّللَّ  اًمٚمَّٞمَْؾ  ُيَ٘مدِّ

ـْ  َأنْ  قَمٚمِؿَ  َواًمٜمََّٝم٤مرَ  َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُؤوا قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَمت٤َمَب  ُِتُّْمقهُ  ًَم ـَ  شَمٞمَنَّ  .أي٦م♂ . .. اًمُ٘مْرآنِ  ُِم
 ،ش069 - 068/ 2» ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤م وهق ٟمزوهل٤م: ؾم٥ٌم أجْم٤مً  ًمذًمؽ ويدل

 - قم٤مئِم٦م قمـ - قم٤مُمر سمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد قمـ طمدي٨م ذم وهمػممه٤مش 3 - 2» ٟمٍم واسمـ

: شم٘مرأ  أخ٧ًم: وم٘م٤مًم٧م ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٞم٤مم قمـ أنٌئٞمٜمل! اعم١مُمٜملم أم ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل

٤َم َي٤م▬ ُؾ  َأُّيُّ ُمِّ  .سمغم: ىمٚم٧م ؟♂اعمُزَّ

 اهلل ٟمٌل وم٘م٤مم اًمًقرة: هذه أول ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم اومؽمض وضمؾ قمز اهلل وم٢من: ىم٤مًم٧م

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 اهلل أنزل طمتك اًمًامء ذم ؿمٝمراً  قمنم اصمٜمل ظم٤ممتتٝم٤م اهلل وأُمًؽ طمقًٓ، وأصح٤مسمف

 .احلدي٨م. .. ومريْم٦م سمٕمد شمٓمققم٤مً  اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ومّم٤مر اًمتخٗمٞمػ: اًمًقرة هذه آظمر ذم



ءة ذم اًمّمالة   29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 اًمّمالة قمـ قمؼم اًمٚمٞمؾ: صالة ُمـ ًمٙمؿ شمٞمن ُم٤م ومّمٚمقا : أي٦م ومٛمٕمٜمك هذا: ومٕمغم

 .شاعمٕم٤مين روح» ذم احلٜمٗمل أًمقد ىم٤مًمف. أريم٤مهن٤م سم٤ًمئر قمٜمٝم٤م قمؼم يمام سم٤مًم٘مراءة،
 يم٘مقًمف اًمنمع: ٟمّمقص ذم يمثػم ُمٜمف وهذا اًمٙمؾ، وإرادة اجلزء إـمالق ُمـ وم٤مٔي٦م

 قمغم اًمٙمالم: وىمٞمؾ: »أًمقد ىم٤مل صمؿ. اًمٗمجر صالة: أي♂ اًمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ : ▬شمٕم٤ممم

ـْ  طم٘مٞم٘متف:  .ـهاش. اًمًٞم٤مق ُم٘مت٣م قمـ سُمْٕمدٌ  وومٞمف. سمٕمٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ىمراءة ـمٚم٥م ُِم
 اًم٘مراءة إجي٤مب ذم اًمرأي أصح٤مب سمٕمض اطمت٩م وىمد: »اهلل رمحف ٟمٍم اسمـ وىم٤مل

 هلذه ُمت٠موًملمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة ومرض وم٠مؾم٘مٓمقا  :شأي٦م هبذه» اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات ذم

 وم٤مِت٦م: »سمـ ي٘مرأ  ٓ أن قمٚمٞمف وٓ اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن مم٤م ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف إٟمام: وم٘م٤مًمقا  أي٦م،

: صمؿش. اًمٙمت٤مب  ـمقيٚم٦م سمآج٦م أو ومّم٤مقمدًا، آي٤مت سمثالث ي٘مرأ  أن سمد ٓ: وم٘م٤مًمقا  ٟم٤مىمْمقا

َت٤منِ : ▬ٟمحق ىمّمػمة سمآج٦م ىمرأ  وم٢من اًمٙمرد، آي٦م أو اًمديـ، آي٦م: ٟمحق  مَلْ ▬ و ،♂ُُمْدَه٤مُمَّ

 إٟمام رء: ذم اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات ذم اًم٘مراءة ُمـ أي٦م هذه وًمٞم٧ًم جيز، مل :♂َيٚمِدْ 

 اًمّمٚمقات ذم اًم٘مراءة أظمذت وإٟمام اًمٚمٞمؾ، سم٘مٞم٤مم - أقمٚمٛمتؽ ُم٤م قمغم - أي٦م أنزًم٧م

 اًمّمالة ذم ُم٤م وؾم٤مئر واًمًجقد، اًمريمقع، قمدد أظمذ يمام :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمٙمتقسم٤مت

 اًم٘مرآن ُمـ رء ىمراءة قمٚمٞمف يتٞمن مل قمٛمـ ظمؼموٟم٤م: هلؿ وي٘م٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ

 ىمراءة ُمـ طمددشمؿ: ُم٤م ُم٘مدار يتٙمٚمػ أن قمٚمٞمف شمقضمٌقن هؾ خيػ: ومل اًمّمالة، ذم

: ىمٞمؾ. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  وم٢من! يتٞمن؟ ومل قمٚمٞمف، ذًمؽ صم٘مؾ وإن ـمقيٚم٦م: آي٦م أو آي٤مت، صمالث

 ذم شمٞمن ُم٤م سم٘مراءة اهلل أُمره وإٟمام قمٚمٞمف، يتٞمن مل ُم٤م ىمراءة قمٚمٞمف أوضمٌتؿ أجـ ُمـ

 ويريمع،ش أخػ: »ي٘مقل أن اًمّمالة اومتتح إذا ًمٚمٛمّمكم دمٞمزوا أن ويٚمزُمٙمؿ! زقمٛمٙمؿ؟

 ُمـ وظمرضمقا  اًمًٜم٦م، ظم٤مًمٗمقا  ذًمؽ: أضم٤مزوا وم٢مذا. ذًمؽ ُمـ أيمثر قمكم يتٞمن مل: وي٘مقل

 [. سمتٍمف]ـهاش. اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل
 ش. أخػ: »اعمّمكم ىمقل إن: سم٘مقهلؿ قمٜمف جيٞمٌقا  أن هلؿ إظمػم اإلًمزام وهذا: ىمٚم٧م

 .ذيمرَت  ُم٤م يٚمزُمٜم٤م ومال أي٦م، شمِمٛمٚمف ومال قمروم٤ًم: سم٘مراءة ًمٞمس
 .قمٚمٞمف هلؿ ضمقاب ٓ ىمقي، إًمزام ومٝمق ىمٌٚمف: اًمذي اإلًمزام وأُم٤م
 :- زقمٛمقا  يمام - اًم٘مراءة شم٘مدير ذم واردة أي٦م أن - ضمدًٓ  - ؾمٚمٛمٜم٤م: اًمث٤مين اًمقضمف



ءة ذم اًمّمالة  31   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وم٘مدره٤م ُمٕم٤مرض، قم٤مروٝمؿ ومٚمق آي٤مت؟ صمالث أو سمآج٦م، ذًمؽ شم٘مدير هلؿ أجـ ومٛمـ

 اًمّمحٞمح واًمٜمٔمر! وسمٞمٜمٝمؿ؟ سمٞمٜمف اًمٗمرق وُم٤م جيٞمٌقٟمف؟ ومٌامذا سم٧ًم: أو سم٠مرسمع، أو سمآجتلم،

 ِتديد، سمدون اًم٘مراءة: ُمـ شمٞمن ُم٤م اعمٗمروض أن - اًمتًٚمٞمؿ هذا قمغم سمٜم٤مء - ي٘متيض

ٌََ٘مَرة» سمًقرة ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف ُمٞمًقراً  يم٤من ومٛمـ اعمّمٚملم، سم٤مظمتالف خيتٚمػ وذًمؽ  -ش اًم

 .سمف ي٘مقًمقن ٓ مم٤م وهذا. هب٤م ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف ومٞمٗمؽمض :- ُمثالً 
ٌُقا : ي٘م٤مل أن: اًمث٤مًم٨م اًمقضمف  شمٗمٞمد ُم٤م ومٖم٤مي٦م صحٞمح: أي٦م ُمـ ومٝمٛمتٛمقه ُم٤م أن َه

 اًمّمالة ًمٌٓمالن اعمًتٚمزم سمريمٜمٞمتٝم٤م، اًم٘مقل ًمٙمؿ أجـ ومٛمـ ريمٜمٞمتٝم٤م: ٓ اًم٘مراءة، ومروٞم٦مَ 

 ُمًٚمؿ أظمرضمف -ش. سم٘مراءة إٓ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هق: ىم٤مًمقا  وم٢من! سمؽميمٝم٤م؟

 .- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمهش 2/01»

 طمج٦م ومال :- ُمْم٧م وىمد - إظمرى أطم٤مديثف ذم هريرة أبق ىمٞمده ُمٓمٚمؼ، هذا: ىمٚمٜم٤م

 .ومٞمف ًمٙمؿ
 وُمٜمٝمؿ سمريمـ: ًمٞم٧ًم أهن٤م إمم احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض ذه٥م هذا أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف

 -ش 319 ،0/318ش »اًمرائؼ اًمٌحر» ذم يمام -ش اًم٘مدد احل٤موي» ص٤مطم٥م اًمٖمزٟمقي

 ومل سمآرائٝمؿ، أي٦م ىمٞمدوا أهنؿ ؾمٚمػ مم٤م شمٌلم ىمد: اًمراسمع اًمقضمف: - وهق - ٟم٘مقل صمؿ

 شم٘مٞمٞمده٤م: ُمـ سمد وٓ يم٤من إذا: ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ . ذيمرٟم٤م ُم٤م ًمزُمٝمؿ وإٓ: ُمٓمٚم٘م٦م، يدقمقه٤م

. اعمحض سم٤مًمرأي شم٘مٞمٞمده٤م ُمـ ظمػم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح سم٤مًمٜمص ومت٘مٞمٞمده٤م

 ٓ. اًم٘مرآن قمغم سمف اًمزي٤مدة جيقز وٓ آطم٤مدي، ظمؼم ٕنف جيقز: ٓ ذًمؽ إن: وىمقهلؿ

 :ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم: يٗمٞمدهؿ

: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ًمف، سمٞم٤من هق سمؾ اًم٘مرآن: قمغم زائداً  ؿمٞمئ٤مً  ًمٞمس اخلؼم هذا إن

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَْزًْمٜم٤َم▬ َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  ♂. إًَِمٞمُْٝمؿْ  ُٟمزِّ
 سم٤مخلؼم قمٚمٞمف اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف قمغم اًمدًمٞمؾ ومام اًم٘مرآن: قمغم زي٤مدة أنف ؾمٚمٛمٜم٤م إن صمؿ

 ىمرروه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه ظم٤مًمػ ُمـ أول هؿ احلٜمٗمٞم٦م أن وأقمت٘مد! اًمّمحٞمح؟

 سمؾ اًمّمحٞمح: احلدي٨م قمغم اقمتامداً  اًم٘مرآن، قمغم زادت أطمٙم٤مم ُمـ ومٙمؿ سم٠منٗمًٝمؿ:

 ! ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م ًميب اعم٘م٤مم يتًع وٓ اعمقاىمػ: ُمـ يمثػم ذم اعمحض اًمرأي وقمغم



ءة ذم اًمّمالة   30 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

: وىمد أُم٤م سمآرائٝمؿ، أي٦م قمغم يزيدوا مل أهنؿ ًمق ذًمؽ ىمقهلؿ يٜمٗمٕمٝمؿ إٟمام صمؿ  ومٕمٚمقا

: - وهق - ٟم٘مقل أن٤م قمغم :- خيٗمك ٓ يمام - أومم سم٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وارد قمٚمٞمٜم٤م أوردوه ومام

ٚمِّؿ ٓ إٟمٜم٤م: اخل٤مُمس اًمقضمف ًَ  مجع قمـ يمثػمة ـمرىم٤مً  ًمف ذيمرٟم٤م وم٘مد آطم٤مدي: احلدي٨م أن ُٟم

 وإٟمام اًمٗم٘مٝم٤مء، ذًمؽ ىم٤مل وإٟمام آطم٤مدي٤ًم: ظمؼماً  يمقٟمف ُمـ ىمٓمٕم٤مً  هب٤م خيرج اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 ومٚمٞم٧ًم احلدي٨م: ذم أىمقاهلؿ وأُم٤م اًمٗم٘مف، ُمـ اظمتّم٤مصٝمؿ هق ومٞمام سم٘مقهلؿ ي١مظمذ

 سم٠مطم٤مدي٨م حيتجقن اًمذيـ اًمٗم٘مف قمغم اجل٤مُمديـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يم٤مٟمقا  إذا ٓؾمٞمام سمحج٦م،

 خم٤مًمٗم٤مً  ىمقهلؿ يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ ،- احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٠مهمٚم٥م - ُمقوققم٦م سمؾ وٕمٞمٗم٦م:

 - احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم أُمػم هذا يم٤من إذا إظمص وقمغم احلدي٨م، أئٛم٦م سمٕمض ًم٘مقل

شمر: احلدي٨م هذا أن قمغم ٟمص وم٘مد :- اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم وهق  ضمزء» ذم وم٘م٤مل ُمتقا

شمرش: »4ش »اًم٘مراءة  .شاًم٘مرآن أم» سم٘مراءة إٓ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اخلؼم وشمقا
 .أنٗمًٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م ىمقاقمد قمغم اًم٘مرآن: قمغم اخلؼم هبذا اًمزي٤مدة جيقز وطمٞمٜمئذٍ 
رشمٜمل وىمد داً  اًم٘مقاقمد هذه سمٕمض ذيمَّ : اًم٤ًمدس اًمقضمف: وهق قمٚمٞمٝمؿ، يِرد آظمر إيرا

 وم٢مذا. اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمل اًمثٌقت، ىمٓمٕمل سمدًمٞمؾ صم٧ٌم ُم٤م: اًمٗمرض أن احلٜمٗمٞم٦م أصقل ذم ضم٤مء

 ُّيٛمٜم٤م واًمذي. قمٜمدهؿ اًمقاضم٥م سمف يث٧ٌم سمؾ اًمٗمرض، يث٧ٌم مل اًمنمـملم: أطمد يقضمد مل

 .اًمث٤مين اًمنمط اٟمتٗم٤مء اعم٘م٤مم هذا ذم

 شمٕم٤ممم أُمر وم٘مد♂. َواْٟمَحرْ  ًمَِرسمَِّؽ  وَمَّمؾِّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م وُمـ

َـّ  اًمٜمحر، ومروٞم٦م يٗمٞمد سمٔم٤مهره ومٝمق سم٤مًمٜمحر،  هذا ذم اظمتٚمٗمقا  اعمٗمنيـ اًمٕمٚمامء وًمٙم

 اًمٙمثػم، اخلػم ُمـ أقمٓم٤مه ُم٤م قمغم هلل ؿمٙمراً  ُمٓمٚمؼ: ٟمحر أنف إمم سمٕمْمٝمؿ ومذه٥م اًمٜمحر:

: أي :♂وَمَّمؾِّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمدًمٞمؾ إوحك: قمٞمد ذم اًمٜمحر أنف إمم آظمرون وذه٥م

 ي٘مقًمقا  ومل إوحك، قمٞمد ذم اًمٜمحر وم٠موضمٌقا  احلٜمٗمٞم٦م: ىم٤مل وهبذا. اًمٕمٞمد صالة

 .ىمٓمٕمٞمَّٝم٤م ٓ اًمدًٓم٦م، فمٜمل أي٦م ُمٗمٝمقم ضمٕمؾ اًمذي آظمتالف هلذا سمٗمروٞمتف:

َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُؤوا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف إن: ٟم٘مقل قمٚمٞمف وسمٜم٤مء ـَ  شَمٞمَنَّ  فمٜمل هق♂. اًمُ٘مْرآنِ  ُِم

 طمٞمٜمئذٍ  يًت٘مٞمؿ ومال ،- احلٜمٗمٞم٦م ومٝمؿ ُم٤م ظمالف اًمّمحٞمح أن ُمع - ؾمٌؼ ح٤م اًمدًٓم٦م:

 ُمـ أي٦م ؾمٚمٛم٧م وم٘مد وضمقهب٤م، قمغم شمدل سمؾ اًم٘مراءة: ومروٞم٦م قمغم هب٤م آطمتج٤مج



ءة ذم اًمّمالة  32   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ظمِمٞم٦م سمف: ي٠مظمذوا مل وهؿ فم٤مهره، قمغم سمف إظمذ ووضم٥م احلدي٨م، ُمع اًمتٕم٤مرض

د سم٠من شم٠مويٚمف إمم دومٕمٝمؿ اًمذي وهق اًمتٕم٤مرض،  وىمد. - ؾمٌؼ يمام - اًمٙمامل ٟمٗمل: سمف اعمرا

 طمّ٘مؼ وم٘مد اًمٙمامل: وأُم٤مش: ُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم احلٜمٗمل اًمًٜمدي احلًـ أبق ىم٤مل

 حيٛمؾ اًمِم٤مرع يمالم ذم واًمقضمقد سمدًمٞمؾ، إٓ إًمٞمف يّم٤مر ٓ خم٤مًمػ، ٕنف وٕمَٗمف: اًمٙمامُل 

 ًمٚمّمالة، اًمنمقمل اًمقضمقد ٟمٗمل احلدي٨م ومٛم١مدى. احلز دون اًمنمقمل: اًمقضمقد قمغم

 ُمـ أنف أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مًمف وُم٤م. اًمّمح٦م ٟمٗمل ومتٕملم :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل اًمتل

 ُمٜمف يٚمزم ومال :- اًمٗمٕمؾ يقضم٥م وإٟمام اًمٕمٚمؿ: يٗمٞمد ٓ فمٜمل، وهق - أطم٤مد طمدي٨م

 .آومؽماض
 وُمدًمقًمف آظمر، سمٌمء ٓ سمٛمدًمقًمف، اًمٕمٛمؾ يقضم٥م أنف اعمٓمٚمقب ذم يٙمٗمل أنف: ومٗمٞمف

 اًم٘مقل يقضم٥م سمف: اًمٕمٛمؾ ومقضمقب ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل صالة صح٦م قمدم

 .اعمٓمٚمقب وهق اًمّمالة، شمٚمؽ سمٗم٤ًمد
 ٟمٕمؿ:ش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل إذا اًمّمالة سمٓمالن يٗمٞمد احلدي٨م أن وم٤محلؼ

 اإلُم٤مم وىمرأه٤م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» شمرك إذا اعم٘متدي: ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 .شاٟمتٝمك»
 . (0)اهلل رمحف اًمًٜمدي ُمـ سمديع ِت٘مٞمؼ وهذا

 ُمـ رء زي٤مدة سمٗمروٞم٦م اًم٘مقَل  اجلٛمٝمقر ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م أخزم وىمد هذا،

                                                           

 ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف اًمٙمريٛم٦م أي٦م إـمالق شم٘مٞمٞمد اؾمتج٤مزوا ُم٤م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمـ واًمٕمج٥م  (0)

 ش.اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: سمـ إٓ صالة

 وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف قمٛمقُمٝم٤م ظمّمّمقا  سمٞمٜمام ،صحتف قمغم ُمتٗمؼ أنف ُمع

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم

 .- ؾمٞم٠ميت يمام - صحتف ذم خمتٚمٗم٤م طمديث٤مً  يمقٟمف ُمع

 شاًمريمقع ذم اعمدرك»: وهق ،اًمٌٕمض ُمٜمف ظُمصَّ  أنف سم٥ًٌم فمٜمل: قمٛمقُمٝم٤م ٕن هذا: اؾمتج٤مزوا إٟمام: ىمٞمؾ وم٢من

 .إمج٤مقم٤مً 

 .- اعمٓمقٓت ذم ُمذيمقر هق يمام -اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مجع ومٞمف ظم٤مًمػ وم٘مد صحٞمح: همػم اإلمج٤مع هذا أن: وم٤مجلقاب

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمجقز -ؾمٌؼ يمام- قمٚمٞمف ُمتٗمؼ همػم أجْم٤ًم: فمٜمل هق أي٦م ُمـ اعمٗمٝمقم وم٤مإلـمالق سمف: اًمتًٚمٞمؿ قمغم صمؿ

 .[ُمٜمف].ومت٠مُمؾ اًمًٜم٦م: ُمـ سم٤مًمٔمٜمل شم٘مٞمٞمده



ءة ذم اًمّمالة   33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 احلدي٨م يم٤من إذا: وم٘م٤مًمقا ش. ومّم٤مقمداً : »اعمت٘مدُم٦م اًمزي٤مدة سمدًمٞمؾ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم اًم٘مرآن

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ريمٜمٞم٦م شمٗمٞمد ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م اًمزي٤مدة هذه ومٙمذًمؽ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ريمٜمٞم٦م أوم٤مد
 ش.اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم احلٙمؿ ىَمٍْم  شمقهؿ ًمدومع وردت اًمزي٤مدة هذه سم٠من وُأضِمٞم٥َم 

 ديٜم٤مر: رسمع ذم اًمٞمد شم٘مٓمع: »ىمقًمف ٟمٔمػم هقش: »اًم٘مراءة ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل

 ىمدر وضمقب قمدم قمغم اإلمج٤مع وهمػممه٤م واًم٘مرـمٌل، طم٤ٌمن، اسمـ وادقمكش. ومّم٤مقمداً 

 .قمٚمٞمٝم٤م زائد

 سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ ًمثٌقشمف ٟمٔمر: وومٞمفش: »2/093» احل٤مومظ ىم٤مل

 أبق ىم٤مل وىمد ذًمؽ، قمغم اؾمت٘مر إُمر أن أرادوا وًمٕمٚمٝمؿ وهمػمه، اعمٜمذر اسمـ رواه ومٞمام

 .شظمػم ومٝمق زدت: وإن أضمزأت، :شاًم٘مرآن أم» قمغم شمزد مل وإن: قمٜمف اهلل ريض هريرة

 وًمفش: »2/211» احل٤مومظ ىم٤مل ًمٙمـ ُمقىمقف: وهذا. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 .شاًمرومع طمٙمؿ
 هذه روى ممـ هريرة أب٤م أن ذًمؽ وي١ميد - ؾمٌؼ يمام - ُمرومققم٤مً  روي وىمد: ىمٚم٧م

 .همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى ومٝمق :- ؾمٌؼ يمام - اًمزي٤مدة
 ومٞمٝمام ي٘مرأ  مل ريمٕمتلم، صغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م ذًمؽ وشم٠مجد

 .شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إٓ

 يٕمغم، وأبق ظمزيٛم٦م، اسمـ ويمذا ،ش0/282» وأمحد ،ش2/60» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .قمٜمف اًمًدود طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين
 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م وٕمٞمػ، وهق

 ([0/311) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الػاحتة فضائؾ مـ

: ٟمّمٗملم قمٌدي وسملم سمٞمٜمل اًمّمالة ىمًٛم٧م: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل: »وي٘مقل



ءة ذم اًمّمالة  34   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 .شؾم٠مل ُم٤م وًمٕمٌدي ًمٕمٌدي، وٟمّمٗمٝم٤م زم، ومٜمّمٗمٝم٤م
  احلَْٛمدُ : ▬اًمٕمٌد ي٘مقل: اىمرؤوا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل

ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 :♂اًمَٕم٤معَم

ـِ : ▬اًمٕمٌد وي٘مقل. قمٌدي محدين: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ : شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل :♂اًمرَّ

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬اًمٕمٌد وي٘مقل. قمٌدي قمكمَّ  أثٜمك ي َدين: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل :♂اًمدَّ . قمٌدي جَمَّ

تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕمٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬اًمٕمٌد ي٘مقل ًْ  وًمٕمٌدي قمٌدي، وسملم سمٞمٜمل ومٝمذه[: ىم٤مل] :♂َٟم

طَ  اْهِدَٟم٤م: ▬اًمٕمٌد ي٘مقل. ؾم٠مل ُم٤م ا َ َتِ٘مٞمؿَ  اًمٍمِّ ًْ ُ اطَ . اعم ـَ  ِسَ ِذي  هَمػْمِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َأنَْٕمْٛم٧َم  اًمَّ

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  ٤مًمِّلمَ  َو  .شؾم٠مل ُم٤م وًمٕمٌدي ًمٕمٌدي،  ومٝم١مٓء[: ىم٤مل] :♂اًمْمَّ
 اجلزء: وإرادة اًمٙمؾ، إـمالق ُمـ وهق ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »أي: اًمّمالة ىمًٛم٧م: ىمقًمف

 ؾمٛمٞم٧م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »هٜم٤م سم٤مًمّمالة اعمراد: اًمٕمٚمامء ىم٤ملش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل ،ششمٕمٔمٞمامً »

 وضمقهب٤م قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف :-ش قمروم٦م احل٩م: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف - هب٤م إٓ شمّمح ٓ ٕهن٤م سمذًمؽ

: إول ٟمّمٗمٝم٤م ٕن اعمٕمٜمك: ضمٝم٦م ُمـ ىمًٛمتٝم٤م واعمراد: اًمٕمٚمامء ىم٤مل اًمّمالة: ذم سمٕمٞمٜمٝم٤م

 ؾم١مال،: اًمث٤مين واًمٜمّمػ إًمٞمف، وشمٗمقيض قمٚمٞمف وصمٜم٤مء ومتجٞمد، شمٕم٤ممم، هلل ِتٛمٞمد

 .واومت٘م٤مر وشميع،
 .قمٔمٛمٜمل: أيش: جمدين»

طَ  اْهِدَٟم٤م: ▬اًمٕمٌد ي٘مقل: »ىمقًمف ا َ َتِ٘مٞمؿَ  اًمٍمِّ ًْ اطَ . اعمُ ـَ  ِسَ  هَمػْمِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َأنَْٕمْٛم٧َم  اًمَِّذي

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  ٤مًمِّلمَ  َو ش  ؾم٠مل ُم٤م وًمٕمٌدي ًمٕمٌدي،ش 2» ومٝم١مٓء[: »ىم٤مل] :♂اًمْمَّ

 وذم. آيت٤من ٓ آي٤مت، صمالث: اًمًقرة آظمر إمم سمٕمده، وُم٤م ،♂اْهِدَٟم٤م: ▬أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف

 وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٛمذه٥م ٓ: أمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ اًمًٌٛمٚم٦م أن قمغم ُمٌٜمل ظمالف اعم٠ًمخ٦م

 ُم٤مًمؽ وُمذه٥م. آيت٤من: سمٕمده وُم٤م ،♂اْهِدَٟم٤م: ▬و ،- ؾمٌؼ يمام -ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ آي٦م أهن٤م

 آي٤مت: صمالث: سمٕمده وُم٤مش اْهِدَٟم٤م: »ي٘مقل -ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م ي٘مقل ممـ - وهمػمه

 احلؼ قمروم٧م وىمدش. ًمٕمٌدي هذا: »ُمًٚمؿ سمرواي٦م إوًمقن واطمت٩م. اًمرواي٦م هذه سمدًمٞمؾ

 .ىمري٤ٌمً  ذيمرٟم٤م مم٤م ذًمؽ ذم
 ([0/304) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة ذم اًمّمالة   35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 الػاحتة مـ البسؿؾة هؾ

 ُمـ وهق احلدي٨م، هبذاش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ ًمٞم٧ًم اًمًٌٛمٚم٦م سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن واطمت٩م

 صمٜم٤مء:: - أوهل٤م ذم - ومثالٌث : سم٤مإلمج٤مع آي٤مت ؾمٌع ٕهن٤م: ىم٤مًمقا  سمف: اطمتجقا  ُم٤م أووح

  احلَْٛمدُ : ▬أوهل٤م
ِ
َّ
ِ
طَ  اْهِدَٟم٤م: ▬أوهل٤م دقم٤مٌء:: وصمالٌث ♂ ّلل ا َ َتِ٘مٞمؿَ  اًمٍمِّ ًْ : واًم٤ًمسمٕم٦م ،♂اعمُ

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬وهل ُمتقؾمٓم٦م: تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  ♂. َٟم

: ٟمّمٗملم قمٌدي وسملم سمٞمٜمل، اًمّمالة ىمًٛم٧م: »ىم٤مل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وٕنف: ىم٤مًمقا 

  احلَْٛمدُ : ▬اًمٕمٌد ىم٤مل ومٝمذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 يم٤مٟم٧م وًمق اًمًٌٛمٚم٦م، يذيمر ومٚمؿ♂. ..ش. اًمَٕم٤معَم

 .ـهاش. ًمذيمره٤م ُمٜمٝم٤م:

 اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م وىمد ُيْ٘مٜمع، ٓ سمام احلدي٨م قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ضمقاب اًمٜمقوي ذيمر صمؿ

 هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م ٟم٤مومع، همػم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م إضمقسم٦م: هذه أن خيٗمك وٓ: »ىم٤مل صمؿ ،ش2/074»

 .شوٕمٞمػ

 وم٘م٤مل اًمًٌٛمٚم٦م: ذم اًمٕمٚمامء أىمقالش  اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ذيمر وىمد

 وم٤مًمٓمرف: ووؾمط ـمروم٤من،: صمالصم٦م اًم٘مرآن ُمـ يمقهن٤م ذم واعمذاه٥مش: »0/327»

 ُم٤مًمؽ، ىم٤مل يمام :شاًمٜمَّْٛمؾِ » ؾمقرة ذم إٓ اًم٘مرآن ُمـ ًمٞم٧ًم إهن٤م: ي٘مقل ُمـ ىمقل: إول

 .شقمٜمف ًمذًمؽ ٟم٤مىمالً  ُمذهٌف، أنف ُمدقمٞم٤مً  أمحد: أصح٤مب سمٕمض وىم٤مًمف احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ وـم٤مئٗم٦م
 هق يمام آي٦م: سمٕمض أو ؾمقرة، يمؾ ُمـ آي٦م إهن٤م: ي٘مقل ُمـ ىمقل: اًمث٤مين واًمٓمرف

 .واوم٘مف وُمـ اًمِم٤مومٕمل، قمـ اعمِمٝمقر

 اًمًقر: ُمـ ًمٞم٧ًم ذًمؽ ُمع وأهن٤م يمت٧ٌم، طمٞم٨م اًم٘مرآن ُمـ أهن٤م اًمقؾمط: واًم٘مقل

 اًمٜمٌل شماله٤م يمام ؾمقرة: يمؾ أول ذم ُمٗمردة آي٦م شمتغم ويمذًمؽ ؾمقرة، يمؾ ذم آي٦م يمت٧ٌم سمؾ

 سمـ اعمخت٤مر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه♂. اًمَٙمْقصَمرَ  َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمكَ  إِٟم٤َّم: ▬قمٚمٞمف أنزًم٧م طملم ملسو هيلع هللا ىلص

 قمكمَّ  ٟمزًم٧م: وم٘م٤مل اؾمتٞم٘مظ، صمؿ إهمٗم٤مءة، أهمٗم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: أنس قمـ وُمٚمُٗمؾ

ؿِ : ▬ىمرأ  صمؿ آٟمٗم٤مً  ؾمقرة ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .آظمره٤م إمم♂ ... اًمَٙمْقصَمرَ  َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمكَ  إِٟم٤َّم. اًمرَّ



ءة ذم اًمّمالة  36   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 طمٜمٌؾ، سمـ أمحد قمـ اعمٜمّمقص وهق وأت٤ٌمقمف، وداود، اعم٤ٌمرك، اسمـ ىمقل وهذا

 .طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ُم٘مت٣م أنف اًمرازي سمٙمر أبق وذيمر احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وسمف
 إدًم٦م، سملم اجلٛمعَ  اًم٘مقل هذا ذم وم٢من اًمٕمٚمؿ: أهؾ ُمـ اعمح٘م٘ملم ىمقل وهذا

 ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ذًمؽ، ي١ميد اًمًقرة قمـ ُمٗمّمقًٓ  ؾمٓمراً  ويمت٤مسمتٝم٤م

ؿِ : ▬قمٚمٞمف يٜمزل طمتك اًمًقرة ومّمؾ يٕمرف ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  ٓ: رواي٦م وذم♂. اًمرَّ

 .اًمًقرة اٟم٘مْم٤مء يٕمرف

 .خمتٍماً . ـهاش اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح» :وىم٤مل واحل٤ميمؿ، داود أبق رواه
 ُمـش 0/230ش »اعمًتدرك» و ،ش0/026ش »اًمًٜمـ» ذم هذا قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م

: ىم٤مل احل٤ميمؿ أن إٓ إول: سم٤مًمٚمٗمظ قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمرو قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 .ومّمؾ: سمدل.. ظمتؿ
 .اًمذهٌل وأىمره. احل٤ميمؿ ىم٤مل يمام ذـمف: قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا
 اسمـ صمٜم٤م: ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد قمـش 2/43» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ احل٤ميمؿ، أظمرضمف صمؿ

: شمٜمزل طمتك اًمًقرة اٟم٘مْم٤مء يٕمٚمٛمقن ٓ اعمًٚمٛمقن يم٤من: سمٚمٗمظ سمف قمٛمرو صمٜم٤م: ضمري٩م

ؿِ ▬ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  ♂. اًمرَّ
ؿِ ▬ ٟمزًم٧م وم٢مذا ًْ   سمِ

ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .اٟم٘مْم٧م اًمًقرة أن قمٚمٛمقا  :♂اًمرَّ

ش. ذـمٝمام قمغم صحٞمح: »ىم٤مل صمؿ اإلؾمٜم٤مد، ذم ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد روايتف ذم يذيمر ومل

 .ىم٤مل يمام وهق
 .وٕمػ ومٞمف ًمٙمـ صم٤مًم٨م: سمٚمٗمظ رواه صمؿ

 هق - (0)»اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ وًمٞم٧ًم ُمًت٘مٚم٦م، آي٦م اًم٘مرآن ُمـ يمقهن٤م وهق - اًم٘مقل وهذا

 ذم إصم٤ٌمهت٤م قمغم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م إلمج٤مع اعمًٚمؿ: سمف ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل اًمذي
                                                           

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م شمٚمخٞمص» ذم ،اًمّمالة ذم هب٤م جيٝمر ٓ ًمٙمـ شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ سمٙمقهن٤م اهلل رمحف اًمِمٞمخ سح صمؿ (0)

 اًمٜم٘مؾ شم٘مدم وىمد: ضم٤مُمٕمف ىم٤مل[. ُمٜمفش.]0083» شاًمّمحٞمح٦م» واٟمٔمرش. اعمٕم٤مرف – 0 ط/ 05 ص» شملسو هيلع هللا ىلص

 .إًمٞمف اعمِم٤مر



ءة ذم اًمّمالة   37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

َءةٌ » ؾمقى - اًمًقر أوائؾ ذم مجٞمٕم٤مً  اعمّم٤مطمػ  سمخالف اعمّمحػ: سمخط -شسَمَرا

 .وٟمحقه٤م سمحٛمرٍة، يمت٤مسمتٝم٤م اًمٕم٤مدة وم٢من اًمًقر: وشمراضمؿ إقمِم٤مر،

ٟم٤ًم: شمٙمـ مل ومٚمقش: »3/336» اًمٜمقوي ىم٤مل  اعمّمحػ سمخط إصم٤ٌمهت٤م اؾمتج٤مزوا ح٤م ىمرآ

ريـ ومٞمٙمقٟمقن ىمرآن: أهن٤م اقمت٘م٤مد قمغم حيٛمؾ ذًمؽ ٕن متٞمٞمز: همػم ُمـ  سم٤معمًٚمٛملم، ُُمَٖمرِّ

ٟم٤ًم: سم٘مرآن ًمٞمس ُم٤م اقمت٘م٤مد قمغم هلؿ طم٤مُمٚملم  اًمّمح٤مسم٦م ذم ٘م٤مدهاقمت جيقز ٓ مم٤م ومٝمذا ىمرآ

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 .شإصم٤ٌمهت٤م ذم أدًمتٜم٤م أىمقى هذا: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل
، يمام وهق: ىمٚم٧م ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ آي٦م يمقهن٤م ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف ىم٤مًمقا

 ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمٕمالُم٦م اعمقوقع هذا ذم اًم٘مقل سمًط وىمد ،- خيٗمك ٓ يمام -

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف :ش25 - 2/09» ومراضمٕمف. وإٟمّم٤مف سمتح٘مٞمؼش اًمؽمُمذي» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف
 ([0/304) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الػاحتة فضائؾ مـ

 أم» ُمثؾ اإلٟمجٞمؾ ذم وٓ اًمتقراة، ذم وضمؾ قمز اهلل أنزل ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .[شأوشمٞمتف اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ واًم٘مرآن] اعمث٤مين اًمًٌع وهل :شاًم٘مرآن

ـَ  ؾَمًٌْٕم٤م آشَمٞمْٜم٤َمكَ  َوًَمَ٘مدْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف يريد: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل  َواًمُ٘مْرآنَ  اعَمث٤َميِن  ُمِّ

: أي» ريمٕم٦م يمؾ ذم شمثٜمك ٕهن٤م واعمث٤مين:. آي٤مت ؾمٌع ٕهن٤م اًمًٌع: وؾمٛمٞم٧م♂. اًمَٕمٔمِٞمؿَ 

 وإن آؾمؿ، هبذا هل٤م اًمتخّمٞمص ُمٕمٜمك قمغمش اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن: »هل٤م ىمٞمؾ وإٟمامش. شمٕم٤مد

ٟم٤مً  اًم٘مرآن ُمـ رء يمؾ يم٤من  يم٤مٟم٧م وإن ،شاهلل سمٞم٧م» :اًمٙمٕم٦ٌم ذم ي٘م٤مل يمام قمٔمٞماًم: ىمرآ

 .ـهاش. ًمف واًمتٕمٔمٞمؿ اًمتخّمٞمص ؾمٌٞمؾ قمغم وًمٙمـ هلل، يمٚمٝم٤م اًمٌٞمقت
د سمٞم٤من ذم سيح ٟمص واحلدي٨م  سمٕمد يٚمتٗم٧م ومال :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» وهق أي٦م، ُمـ اعمرا

 .ىم٤مئٚمف ؿم٠من يم٤من ُمٝمام إىمقال ُمـ خي٤مًمٗمف ُم٤م إمم ذًمؽ
 ([0/308) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة ذم اًمّمالة  38   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 الؽتاب فاحتة جيقد ٓ مـ حؽؿ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل أن راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م: »اًم٘مراءة ومرض حيًـ مل ُمـ: قمٜمقان ِت٧م ىمقًمف

 وهٚمٚمف ويمؼمه وم٤ممحده وإٓ وم٤مىمرأ  ىمرآن ُمٕمؽ يم٤من إن: »وم٘م٤مل اًمّمالة رضمال قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .وطمًٜمف واًمؽمُمذي داود أبق رواهش. اريمع صمؿ

 قمٜمف اهلل ريض روم٤مقم٦م رواي٦م ُمـ صالشمف اعمزء طمدي٨م ُمـ ـمرف هذا: ىمٚم٧م

 وم٢مٟمف إؾمٜم٤مده يًتحؼ ُم٤م دون إي٤مه اًمؽمُمذي وِتًلم اعم١مًمػ ذيمرهؿ عمـ وروايتف

 .817ش داود أيب صحٞمح» ذم ذًمؽ قمغم ٟمٌٝم٧م يمٜم٧م يمام قمٚمٞمف هم٤ٌمر ٓ صحٞمح

 إين: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل أورم أيب اسمـ حلدي٨م ىمقي ؿم٤مهد هق صمؿ

 اهلل ؾمٌح٤من: »ىمؾ: وم٘م٤مل جيزئٜمل ُم٤م ومٕمٚمٛمٜمل اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤م آظمذ أن أؾمتٓمٞمع ٓ

 ش. سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ايمؼم واهلل اهلل إٓ إل وٓ هلل واحلٛمد

 إرواء» ذم ُمٌلم هق يمام طمًـ وإؾمٜم٤مده مجع وصححف وهمػمه داود أبق رواه

 قمٜمف رواه يمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم روم٤مقم٦م سمحدي٨م أمحد اإلُم٤مم اطمت٩م وىمد. 313ش اًمٖمٚمٞمؾ

 .287/  80ش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف

 ([069) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 الػاحتة حػظ يستطع مل مـ حؽؿ

 :50 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

ه يًتٓمع مل ومٛمـ  اهلل اهلل، إٓ إل وٓ هلل، واحلٛمد اهلل، ؾمٌح٤من: »ي٘مقل أن أضمزأ

 .شسم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ أيمؼم

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل



ءة ذم اًمّمالة   39 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

: طمٗمٔمٝم٤م يًتٓمع مل عمـ وىم٤مل صالشمف، ذم هب٤م ي٘مرأ  أنش صالشمف اعمزء» ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر

 إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ أيمؼم، واهلل اهلل، إٓ إل وٓ هلل، واحلٛمد اهلل، ؾمٌح٤من: ىمؾ»

 ش.سم٤مهلل

 اهلل، وم٤ممحد وإٓ: سمف، وم٤مىمرأ  ىمرآن: ُمٕمؽ يم٤من وم٢منش: »صالشمف اعمزء» ًمـ وىم٤مل

ه،  .شوهٚمٚمف ويمؼمِّ
 سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمًٙمًٙمل إسمراهٞمؿ طمدي٨م[: احلدي٨م ؿمقاهد ُمـ اإلُم٤مم وذيمر]

 اًم٘مرآن ُمـ آظمذ أن أؾمتٓمٞمع ٓ إين: وم٘م٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل أورم أيب

 .ُمٜمف جيزئٜمل ُم٤م ومٕمٚمٛمٜمل ؿمٞمئ٤ًم،

 وٓ طمقل وٓ أيمؼم، واهلل اهلل، إٓ إل وٓ هلل، واحلٛمد اهلل، ؾمٌح٤من: ىمؾ: »ىم٤مل

 ش.سم٤مهلل إٓ ىمقة

 ارمحٜمل،! مهللا: ىمؾ: »ىم٤مل زم؟ ومام وضمؾ، قمز هلل هذا! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل

 .شزم واهمٗمر: »رواي٦م ذم زاد. »واهدين وقم٤مومٜمل، وارزىمٜمل،

هـ: ًمٗمظ وذم» سمٞمده هٙمذا ىم٤مل ىم٤مم: ومٚمام  رؾمقل وم٘م٤مل :شقمنماً  يده ذم اًمرضمؾ ومٕمدَّ

 .[ًمٖمػمه طمًـش.] اخلػم ُمـ يديف ُمأل وم٘مد هذا: أُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 :[ىم٤مل صمؿ]

 أيُّ  ُمٜمف يٙمٗمٞمٜمل: أي اإلضمزاء: ُمـش: جيزئٜمل: »ىمقًمف: »اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل

 أن قمغم يدل وهذا. ٓزم طمٗمٔمف ذم وم٤مًمًٕمل وإٓ:. أطمٗمٔمف ُم٤م دام ُم٤م اًم٘مرآن ُم٘م٤مم ىمراءة

 همػم: أظمرى سمٕم٤ٌمرة - اًم٘مرآن شمرمج٦م ي٘مرأ  وٓ سم٤مًمتًٌٞمح٤مت، ي٠ميت اًم٘مرآن قمـ اًمٕم٤مضمز

 .ش- اًم٘مرآن ٟمٔمؿ
 سم٘مراءة إٓ دمزئ ٓ اًمّمالة أن إصؾش: »0/217ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 وضمقب أن وُمٕم٘مقلش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إٓ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م»

 حيًٜمٝم٤م، ٓ اعمّمكم يم٤من وم٢مذا حيًٜمٝم٤م: ٓ ُمـ دون أطمًٜمٝم٤م، ُمـ قمغم هق إٟمام ىمراءهت٤م

 أومم ٕن آي٤مت: ؾمٌع ىمدر ُمٜمف ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف يم٤من همػمه٤م: اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤مً  حيًـ ويم٤من



ءة ذم اًمّمالة  41   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وؾمٕمف ذم ًمٞمس رضمؾ يم٤من وم٢من اًم٘مرآن، ُمـ هل٤م ُِمثالً  يم٤من ُم٤مش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» سمٕمد اًمذيمر

 آوم٦م أو ًم٤ًمن، قمجٛم٦م أو طمٗمٔمف، ؾمقء أو ـمٌٕمف، ذم ًمٕمجز اًم٘مرآن: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يتٕمٚمؿ أن

 واًمتحٛمٞمد، اًمتًٌٞمح، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٛمف ُم٤م اًم٘مرآن سمٕمد اًمذيمر أومم يم٤من ًمف: شمٕمرض

 .ـهاش. واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ،
 ([0/320) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف الػاحتة ركـقة بعدم الؼقل رد

ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم ىم٤مل ومٞمٛمـ رأجٙمؿ ُم٤م: السائؾ

د أن ٦م صالة ٓ: ُمٜمف اعمرا ش ظِمداج ومّمالشمف اًمٙمت٤مب سم٠ُمم ي٘مرأ  مل ُمـ» ىمقًمف سمدًمٞمؾ شَم٤مُمَّ

 اًمّمالة؟ ذم اًمٗم٤مِت٦م ريمٜمٞم٦م سمٕمدم ذًمؽ ُمـ ومخرجش ٟم٤مىمّم٦م» قمٜمده ظمداج وُمٕمٜمك

 قمغم ىم٤مئؿ اجلقاب هذا ٕن طمٜمٗمل: ضمقاب وهق ظمٓم٠م، اجلقاب هذا ـمٌٕم٤مً : الشقخ

 اجلقاب، هبذا أضم٤مسمقا  ُم٤م ُمتقاشمراً  قمٜمدهؿ احلدي٨م يم٤من ًمق: سمٛمٕمٜمك اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٗمٚمًٗم٦م

شمر وهق آطم٤مد، طمدي٨م احلدي٨م أن قمغم اجلقاب هذا سمٜمقا  ًمٙمٜمٝمؿ  إُم٤مم قمٜمد ُمتقا

 ٓ ٟمحـ سمٞم٘مقًمقا  وم٤مًمذيـ احلدي٨م، هبذا ختّمٞمّمٝم٤م سمٞمجقز ُم٤م آي٦م وقمٜمدهؿ اعمحدصملم،

 – سمف اعم٘مٓمقع اًم٘مرآين اًمٜمص ُمع يتّم٤مدم ٓ طمتك ُٟم١َموًمف ًمٙمـ أصٚمف، ُمـ احلدي٨م ٟمٚمٖمل

 ؟– يمٞمػ قمروم٧م

 ي٘مرا  مل عمـ صالة ٓ» قمرسمٞم٦م يمٕم٤ٌمرة ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م ظمٓم٠م: ؿمؽ ٓ اًمت٠مويؾ ومٝمذا

 هل ًمٞم٧ًم اًمٌمء، حل٘مٞم٘م٦م أو ًمٌمء ٟم٤مومٞم٦م ٟم٤مومٞم٦م، أهن٤مش  ٓ»  ذم إصؾش اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م

ًمقا  ومٕمٜمدُم٤م ًم٘مريٜم٦م، إٓ اًمٙمامل ًمٜمٗمل ُمقوققم٦م  سم٤مًمٕملم ٟم٤مفمريـ ٕهنؿ اًمت٠مويؾ: هذا أوَّ

 ش. اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م وم٤مىمرؤوا» شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم اًمُٞمٛمٜمك

، ُم٤م وهل اًم٘مراءة، ًمٗمروٞم٦مِ  دًمٞمؾ أي٦م هذه أن قمغم َ  يم٤من أي٦م هذه ومٚمقٓ شَمٞمَنَّ

 أن ًمقٓ أي٦م، وضمقد ُمع احلدي٨م أن وًمقٓ اعمقىمػ، ذاك همػم احلدي٨م ُمـ ُمقىمٗمف

شمراً  يم٤من وًمق آطم٤مد قمٜمدهؿ احلدي٨م  .اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ إمم جل١موا ُم٤م ُمتقا



ءة ذم اًمّمالة   40 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ـْ » احلدي٨م أُم٤م  ومّمالشمف ظمداج، ومّمالشمف ظمداج، ومّمالشمف اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل َُم

 ىمد اًمٜم٘مّم٤من، قمٙمس ًمِٜمَُ٘مؾ أو اًمتامم ٕن هلؿ: دًمٞمؾ ًمٞمس هذا ًمٙمـش مت٤مم همػم ظمداج

 قمٚمٞمف وم٘مقًمف قمٚمٞمف اعمح٤مومٔم٦م يًتٚمزم وىمد أصٚمف، ُمـ اًمٌمء وم٘مد اًمٜم٘مّم٤من يًتٚمزم

 أىمرب ُمٜمٝم٤م، وم٤مئدة وٓ هل٤م وضمقد ٓ اًمّمالة هذه أن إمم دًمٞمؾش ظمداج ومّمالشمف» اًمًالم

 .ٟم٤مىمّم٦م ًمٙمٜمٝم٤م وضمقد، وهل٤م يمٞم٤من هل٤م اًمّمالة هذه أن إمم

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ٟمذيمره اًمذي أظمر احلدي٨م وقء قمغم احلدي٨م شمٗمًػم يّمح ٓ: أي

 قمنمه٤م ُمٜمٝم٤م ًمف ُيْٙمَت٥ُم  ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أظمرى،

 ش. ٟمّمٗمٝم٤م  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أن إمم... شمًٕمٝم٤م

 واحلدي٨م ُمتٗم٤موشم٦م، سمدرضم٤مت وًمٙمـ ُم٘مٌقًم٦م، يم٤مُمٚم٦م اًمّمالة سم٠من سيح َٟمص   هذا

 ُمق اًمّمالة هذه أن دًمٞمؾ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمّص  إًمكمِّ  اعمتٗم٤موشم٦م اًمدرضم٤مت ُمع

 .سم٤مـمٚم٦م

وا أن يريدون هؿ  ٕنف ًمٞمش: ظمٓم٠م، اًمتٗمًػم هذا اعمٕمٜمك، هذا قمغم اخلداج ُيَٗمنِّ

 .ـمٚمؼ إيش؟ ضم٤مسم٧م أؾم٘مٓم٧م أي اًمٜم٤مىم٦م أظمدضم٧م ي٘مقًمقن اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم

 ٓ» إول احلدي٨م فم٤مهر يٕمٜمل ُم٤م يٕمٜمل، اًمٕمريب إؾمٚمقب قمغم احلدي٨م: وم٢مذاً 

ُم٦م اًمت٠مويؾ: هذا إمم اوٓمروا ذًمؽ ُمع ًمٙمـش صالة  آي٦م، قمٜمدهؿ أن: اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمُٛمَ٘مدِّ

ص أن ٟمحـ جيقز ٓ: وم٢مذاً  آطم٤مد، طمدي٨م واحلدي٨م ىمٓمٕمٞم٦م  وأي٦م  أي٦م قمٛمقم ُٟمَخّمِّ

 .أطم٤مد سمحدي٨م

 ومٚمًٗم٦م قمٜمدهؿ، ومٚمًٗم٦م هؿ! اهلل ؾمٌح٤من: ٟم٘مقل آظمر ضمقاب قمٜمدٟم٤م ٟمحـ أن٤م قمغم

 جيقز ٓ ويمذًمؽ شمث٧ٌم، ٓ اًمٕم٘مٞمدة أن وهل ُمٜمٝمؿ، احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م أظمرى

 ىمٓمٕمل اصمٜم٤من ذـم٤من اًمثٌقت، ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمل سمٜمص إٓ اًم٘مرآن قمٛمقم شم٘مٞمٞمد

 .اًمدًٓم٦م وىمٓمٕمل اًمثٌقت

َتٗم٤مد سمح٘مٞم٘م٦م ُيـَج٤مهَبقن هؿ هٜم٤م ًمٙمـ ًْ  جيقز ٓ: ومٞم٘م٤مل هذه، اخل٤مص٦م ومٚمًٗمتٝمؿ ُمـ شُم

ٟمٞم٦م سمآج٦م ىمٓمٕمل، همػم صمٌقشمف وًمٙمـ ىمٓمٕمٞم٦م دًٓمتف طمدي٨م شمٍمومقا  أن  ىمٓمٕمل صمٌقهت٤م ىمرآ

 .ىمٓمٕمٞم٦م همػم فمٜمٞم٦م دًٓمتٝم٤م وًمٙمـ
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ـَ اًْمُ٘مْرآنِ : ▬هٜم٤م وم٤مٔن َ ُِم  ومٚمق ىمٓمٕمٞم٦م، دًٓم٦م هل ُم٤م فمٜمٞم٦م اًمدًٓم٦م♂ وَم٤مىْمَرُءوا َُم٤م شَمٞمَنَّ

ّمٝم٤م سمٜم٘مدر ُم٤م ٟمحـ ىمٓمٕمٞم٦م، دًٓم٦م أنف ٟمٔمر وضمٝم٦م هلؿ ىمٓمٕمٞم٦م دًٓمتٝم٤م يم٤مٟم٧م  ُٟمَخّمِّ

 ظمٓم٠م سم٤مٔي٦م اؾمتدٓهلؿ ىمٓمٕمٞم٦م، ُمق أي٦م دًٓم٦م سمس ُمق احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ احلدي٨م، سمٕمٛمقم

 ُمـ ًمٙمؿ شمٞمن ُم٤م ومّمٚمقا  اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م اىمرؤوا أي٦م ُمٕمٜمك ٕن إصؾ: ُمـ

 .أظمر وادٍ  ذم وهؿ وادٍ  ذم أي٦م يٕمٜمل اًمٚمٞمؾ، صالة

 ُمـ ًمٙمؿ شمٞمن ُم٤م اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن ُم٤م ريمٕم٦م يمؿ اًمٚمٞمؾ صالة ىمٞم٤مم ُمقرده٤م أي٦م

 .اًمٚمٞمؾ صالة

 اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن ُم٤م وم٤مىمرؤوا ضمزء، هق ُم٤م اًم٘مرآن أـمٚمؼ: اًمٕمٚمامء ي٘مقل يمام هٜم٤م

ِؼ ▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمث٤مًمف اًمّمالة وهل اًمٙمؾ وأراد ًَ ْٛمِس إمَِم هَم اَلَة ًمُِدًُمقِك اًمِمَّ َأىمِِؿ اًمّمَّ

 ىمرآن أىمؿ♂  ِر يَم٤مَن َُمِْمُٝمقًداإِنَّ ىُمْرآَن اًْمَٗمجْ ▬ اًمٗمجر ىمرآن َأىِمؿ♂ اًمٚمَّٞمِْؾ َوىُمْرآَن اًْمَٗمْجرِ 

 اجلزء َأـْمَٚمَؼ  ُمِمٝمقدًا، يم٤من اًمٗمجر صالة أي اًمٗمجر ىمرآن إن اًمٗمجر صالة أي اًمٗمجر،

ءة َأـْمَٚمَؼ  اًمٙمؾ، وأراد  .اًمّمالة وأراد اًم٘مرا

ـَ اًْمُ٘مْرآنِ  ▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف يمذًمؽ َ ُِم  احل٘مٞم٘مٞم٦م، اًم٘مراءة يٕمٜمل ٓ♂ وَم٤مىْمَرُءوا َُم٤م شَمٞمَنَّ

 .اًمُٙمّؾ  وأراد اجلزء أـمٚمؼ اًمّمالة يٕمٜمل وإٟمام

ٌَلّم  اًمّمالة ذم اًم٘مراءة أمهٞم٦م سمٞم٤من ذم قمريب أؾمٚمقب وهذا  اًمّمالة ذم اًم٘مراءة أن ًمُِٞم

 صالة ٓ» احلدي٨م إمم سمػمضمع صالة، ًمف ومٚمٞمس اًمّمالة ذم ي٘مرأ  مل إن وأنف ُمٜمٝم٤م، ريمـ

 ُمقرد ٕن أي٦م: وسملم احلدي٨م سملم شَمَٕم٤مُرض ٓ: وم٢مذاً ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل عمـ

 إذا اًمٜم٤مس قمغم اًمتٞمًػم أي٦م وُمقرد ريمٕم٦م، يمؾ ذم اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ  أن جي٥م ومٞمام احلدي٨م

 وىمرآن اًمٗمجر، إيف؟ صالة أي٦م يمٛمثؾ هلؿ، شمٞمن ُم٤م ومٞمّمٚمقن اًمٚمٞمؾ ذم يّمٚمقن ىم٤مُمقا 

 وُيريد اجلزء ُيٓمٚمؼ  قمريب أؾمٚمقب ومٝمذا♂ إِنَّ ىُمْرآَن اًْمَٗمْجِر يَم٤مَن َُمِْمُٝمقًدا ▬ اًمٗمجر

 ُم٤م راح واطمد ي٤مشُمَرىش قمروم٦م احل٩م» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم يمام اجلزء، أمهٞم٦م ًمٌٞم٤من اًمٙمؾ:

ى  احل٩م» سمٞم٘مقل أجش اًمرؾمقل ًمٙمـ طم٩م، ُم٤م هذا  قمروم٤مت؟ ذم وىمػ همػم ؿمٞمئ٤مً  ؾمقَّ

 .ٕمهٞمتف اجلزء: ذيمر ح٤مذا اًمٙمؾ، وأراد اجلزء أـمٚمؼش قمروم٦م

 مل ومٛمـ احل٩م، أريم٤من ُمـ ريمـ قمروم٦م ذم اًمقىمقف أن قمغم اشمٗم٘مقا  اًمٕمٚمامء وًمذًمؽ
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ف سَمُٓمؾ قمروم٦م ذم ي٘مػ  .طَمجُّ

 (   11: 13: 51/ 272/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 00: 50/ 272/ واًمٜمقر اهلدى) 

  العربقة الؾغة جيقد ٓ مـ الػاحتة يؼرأ كقػ

 وًمٙمـ اًمٗم٤مِت٦م، ي٘مرؤوا سمٞمًتٓمٞمٕمقا  قمٚمٞمٝمؿ أنٕمؿ اهلل إذا اعمًٚمٛملم يٕمٜمل :مداخؾة

 أن وُيريد اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗم٘مف ٓ اًمّملم ُمـ أو اًمقؾمٓمك أُمريٙم٤م ُمـ واطمد

 اًمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  يمٞمػ اهلل، رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد: ي٘مقل ُمًٚمامً  يّمػم

 شمٗمْمؾ؟ يمٞمػ،

 .سمالدٟم٤م ذم ٟم٘مرؤه٤م يمٜم٤م يمام: الشقخ

 سم٤مًٕم٤ٌمين؟ ىمرأه٤م ًمق ُم٤مذا :مداخؾة

 .ُأنزل يمام اًم٘مرآن يتٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ، هذا ٓ،: الشقخ

 يٙمتٌقن إتراك يم٤من يمٞمػ اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م ُأنزل يمام اًم٘مرآن ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: الشقخ

 أت٤مشمقرك؟ ىمٌؾ يٙمتٌقهن٤م يم٤مٟمقا  أطمرف سم٠ميِّ  اًمؽميمٞم٦م، ًمٖمتٝمؿ

 .سم٤مًمٕمريب :مداخؾة

 اًم٘مرآن ىمرؤوا سمالدهؿ يمؾ ذم يُمّٚمٝمؿ إقم٤مضمؿ اًمٓمري٘م٦م، سمٜمٗمس هق، هذا: الشقخ

 سم٤مًمتجقيد قمٚمامء إقم٤مضمؿ وذم يمذًمؽ، وىمرؤوه اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مٕطمرف يمتٌقه يمام

 .اًمٕمرب ُمـ يمثػماً  وم٤مق سمٕمْمٝمؿ وسم٤مًم٘مراءات،

 أيمؼم، اهلل: ي٘مقل[ ومٝمق اًمّمالة وىم٧م ودظمؾ طمديًث٤م أؾمٚمؿ إذا ًمٙمـ] :مداخؾة

 ي٘مرأ  أن يٕمرف ٓ ًمٙمـ يًتٓمٞمع، ُم٤م ىمدر يمام يٕمٜمل وي٘مقل اًمٜم٤مس ُمع وىمػ وًمٙمـ

 صحٞمح٦م؟ همػم أو صحٞمح٦م صالشمف هذا هؾ اًمٗم٤مِت٦م،

سمف ًمف ؾم١مال يمؾ: الشقخ  .ضمقا
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 .شمٗمْمؾ :مداخؾة

٦م، ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م أن٤م: الشقخ  .يمٗمرد شم٘مقل أن أن٧م يمٗمرد، ِتٙمل أن٧م يم٠ُمُمَّ

 هؾ أؾمٚمؿ رضمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمغم ختٗمك ٓ طم٘م٤مئؼ ٟمتٙمٚمؿ أن ٟمحـ ـمٞم٥م،

 ُيًٚمؿ؟ أن أراد إذا ي٘مقل ُم٤مذا ُيًٚمؿ أن ىمٌؾ يٕمٚمؿ يم٤من

 ُم٤م يتِمٝمد، يمٞمػ يتٕمٚمؿ أن ُمـ سمد ٓ اإلؾمالم، قمغم قمزم: إذا ٓ، :اجلقاب

ـ يم٤من هؾ هق ًمٙمـ ي٘مقل، سمًٝمقًم٦م شم٘مقل أن أن٧م ًمٙمـ! قمٚمٞمؽ ًِ  ُمـ ي٘مقل أن حُيْ

 .ٓ ىمٌؾ؟

 واحلٚمؿ سم٤مًمَتَٕمٚمُّؿ، اًمٕمٚمؿ إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام اًمٕمٚمؿ، ُمـ سمد ٓ: إذاً 

 ش.سم٤مًمَتَحٚمُّؿ

 سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، يٜمٓمؼ أن ُمـ سمد ٓ اإلؾمالم، قمغم قمزم ح٤م اًمٙم٤مومر اًمرضمؾ هذا: وم٢مذاً 

 ٓ؟ أو صح يتٕمٚمٛمٝمام، أن ُمـ سمد ٓ: ٟم٘مقل: إذاً  ىمٌؾ، ُمـ حيًٜمٝمام ٓ هق

 يٜمٓمؼ أن دون ُمًٚمامً  يّمػم ُيًٚمؿ أن يريد اًمذي اًمرضمؾ هذا أن ٟمتّمقر ُم٤م: إذاً 

 يّمػم ُم٤م اعمًٚمٛملم وسملم سمٞمٜمف ًمٙمـ اهلل، وسملم سمٞمٜمف ُمًٚمامً  يّمػم يٛمٙمـ ىمد سم٤مًمِمٝم٤مدشملم،

 .اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إل ٓ أن يِمٝمد أن إٓ ُمًٚماًم،

 شمٕمٚمؿ يمام اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ أىمقل وإذاً  يتٕمٚمٛمٝم٤م، هق رء أول اًمٙمٚمٛم٦م هذه: إذاً 

ج ومٕمٚمٞمف ُمًٚماًم، يّمٌح طمتك اًمِمٝم٤مدشملم  قمرومٜم٤م ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ اًمتل اًمّمالة يتٕمٚمؿ سم٤مًمَتَدرُّ

 شمتٕمٚمؿ ٓزم: ًمف ٟم٘مقل: إذاً  ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًم٤ًمسمؼ طمديثٜم٤م ُمـ

 ٓزم ًمف أىمقل أن سمٛمجرد ًمٞمس أتّمقر وأن٤م هب٤م، إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة ٕن اًمٗم٤مِت٦م: ىمراءة

 ُمٕمف ي٠مظمذ ورسمام أج٤مُم٤ًم، ي٠مظمذ رسمام ؾم٤مقم٤مت ًمٞمس ي٠مظمذ ؾمقف ٓ شمٕمٚمؿ، هق يتٕمٚمؿ

 يمٌػم، ُمًـ ؿمٞمخ سملم.. ـمٗمؾ سملم اًمًـ اظمتالف ُمـ خيتٚمػ خيتٚمػ؟ هذا هؾ ؿمٝمقرًا،

 يٙمقن ىمقي٦م، طم٤مومٔم٦م قمٜمده ُمثالً  رضمؾ هق اًمٓمٌٞمٕم٦م، اظمتالف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض وهٙمذا،

 .إُمؾ ُمٕمف يٓمقل رسمام أنف مت٤مُم٤مً  ٟمتّمقر طم٤مومٔم٦م، إٓ قمٜمده ُم٤م رضمؾ

ك ٟمحـ: ًمف ٟم٘مقل ٟمحـ ُٝمؾ يم٤من إذا سملم أن ُٟمَخػمِّ ًْ  ُمـ اًمٗم٤مِت٦م شمتٕمٚمؿ أن قمٚمٞمؽ َي
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 اهلل ؾمٌح٤من: يمٚمامت أرسمع أقمٓمٞمف: إذاً  قمٚمٞمف، صٕم٥م هذا ٓ، سم٤مًمٗم٤مِت٦م، ومٕمٚمٞمؽ ىمري٥م

 ُمـ أؾمٝمؾ ؿمؽ سمال إرسمع اًمٙمٚمامت ه١مٓء أيمؼم، واهلل اهلل إٓ إل وٓ هلل واحلٛمد

 .اًمٗم٤مِت٦م

ٚم٦م اًمٞمًػمة اًمٙمٚمامت هذه ُٟمَٕمٚمِّٛمف: إذاً   ٟم٘مقل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًم٤ًمن، يمؾ قمغم اعمُـَذًمَّ

 .اًمنمقمل احلؾ هق هذا اًمٙمت٤مب، وم٤مِت٦م شَمَٕمٚمُّؿ ُمـ طمٔمؽ شمٜمس ٓ: ًمف

 :. . (52: 50/   53/   واًمٜمقر اهلدى) 





 

 (0)اإلماو خلف القساٛٗ

                                                           

 .شضم٤مُمٕمف ىمٞمدهش. »اجلامقم٦م صالة أطمٙم٤مم» يمت٤مب ذم دمده ومٞمف اًمِمٞمخ ومت٤موى وٟم٘مؾ اًم٤ٌمب هذا ذم اًمتقؾمع  (0)





 49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 اإلمام خؾػ الؼراءة حؽؿ خالصة

 مل إن أجْم٤م اجلٝمري٦م وذم اًمني٦م، ذم اإلُم٤مم وراء ي٘مرأه٤م أن اعم٘متدي قمغم وجي٥م

 ُمـ اعم٘متدي ومٞمٝم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ؾمٙمت٦م ُمٜمٝم٤م ومراهمف سمٕمد هذا ؾمٙم٧م أو اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع

 .اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اًمًٙمقت هذا أن ٟمرى يمٜم٤م وإن ىمراءهت٤م،
 [.54 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 اجلفرية يف اإلمام وراءَ  الؼراءة َكْسخ  

 اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء هب٤م ي٘مرؤوا أن ًمٚمٛم١ممتلم أضم٤مز ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

، اًمٗمجر، صالة ذم يم٤من طمٞم٨م  ًمٕمٚمٙمؿ» :ىم٤مل ومرغ: ومٚمام اًم٘مراءة، قمٚمٞمف ومث٘مٚم٧م وم٘مرأ

 أن] إٓ شمٗمٕمٚمقا: ٓ: »ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م هّذاً  ٟمٕمؿ:: ىمٚمٜم٤مش. إُم٤مُمٙمؿ؟ ظمٚمػ شم٘مرؤون

 .شهب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ[ أطمديمؿ ي٘مرأ 

ا  .وشمٜمقيٜمٝم٤م اًمّذال سمتِمديد: هذًّ

 .شواؾمتٕمج٤مل هقم٦م ذم وُمداريمتٝم٤م اًم٘مراءة، هد: واهلذّ ش: »0/215» اخلٓم٤ميب ىم٤مل
 قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم طمج٦م واحلدي٨م

 .- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمام - اإلسم٤مطم٦م قمغم سمؾ اًمقضمقب:
 وم٤مِت٦م» ىمراءة سم٠من ٟمص احلدي٨م هذاش: »0/215ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ظم٤موم٧م أو سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم ضمٝمر ؾمقاء اإلُم٤مم، ظمٚمػ صغم ُمـ قمغم واضم٦ٌمش اًمٙمت٤مب

 ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ومروي اعم٠ًمخ٦م: هذه ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمدش: 216» ىم٤مل صمؿش. هب٤م

 ٓ يم٤مٟمقا  أهنؿ آظمريـ قمـ وروي. اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة أوضمٌقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م

 وإوزاقمل ُمٙمحقل ومٙم٤من: أىم٤مويؾ صمالصم٦م قمغم ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واومؽمق. ي٘مرؤون

 ٓ وومٞمام سمف، جيٝمر ومٞمام اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مرأ  أن ُمـ سمد ٓ: ي٘مقًمقن صمقر وأبق واًمِم٤مومٕمل

 .جيٝمر
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 أه ومٞمام ي٘مرأ : وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ وُم٤مًمؽ اًمزهري وىم٤مل

 . (0) سمف ضمٝمر ومٞمام ي٘مرأ  وٓ ومٞمف، اإلُم٤مم

 اإلُم٤مم ضَمَٝمرَ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ أطمد ي٘مرأ  ٓ: اًمرأي وأصح٤مب اًمثقري ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل

 يم٤من ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمرؾمالً  ؿمداد سمـ اهلل قمٌد رواه سمحدي٨م واطمتجقا . َأَهَّ  أو

 .اٟمتٝمكش. ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف
 اعمٜمع قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف :- ؾمٞم٠ميت يمام - صحٞمح اعمرؾمؾ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م

 اعم١مشمؿ، ىمراءة قمـ شمٖمٜمل اإلُم٤مم ىمراءة أن قمغم يدل وإٟمام! قمٚمامؤٟم٤م صٜمع يمام اًم٘مراءة ُمـ

 أطم٤مدي٨م ُمـ ي١مظمذ وم٢مٟمام هق: ىمراءشمف طمٙمؿ وأُم٤م. صالشمف ضم٤مزت ي٘مرأ: مل ًمق إٟمف سمحٞم٨م

 .أظمرى

 اإلُم٤مم ىمقل وهق أوؾمٓمٝم٤م،: اًمّمقاب إمم وأىمرهب٤م اًمثالصم٦م، اعمذاه٥م هذه وأقمدل

ش 304 - 3/303ش »ذطمف» وش اعمٝمذب» ذم يمام - اًم٘مديؿ ذم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل

 .- وهمػممه٤م

 سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م وإٓ احلدي٨م، هذا إٓ دًمٞمؾ: سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚملم ُمع وًمٞمس

 .ُم٣م وىمدش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: اًمّم٤مُم٧م
: ٟمٔمر سمّمدده ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هبذا ذًمؽ قمغم آؾمتدٓل وذم  ٕنف وذًمؽ سملمِّ

 وٓ ومح٥ًم، ٟم٘مٞمْمف قمغم يدل طمٙمؿ ُمـ آؾمتثٜم٤مء أن: إصقل يمت٥م ذم شم٘مرر ىمد

 ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ هنل :ششمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف. طمٙمؿ زي٤مدة قمغم ًمف دًٓم٦م

: يٕمٜمل ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل قمدم قمغم يدلش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة واؾمتثٜم٤مؤه اجلٝمري٦م،

 أوش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ريمٜمٞم٦م قمغم اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ومٞمف دًٓم٦م وٓ. وطمرُمتِٝم٤م يمراهتٝم٤م قمدم

 إصم٤ٌمت ُمـ ُمٜمف راُمقا  ُم٤م قمغم ومٞمف دًٓم٦م ومال وإٓ: ومذاك، آظمر: سمدًمٞمؾ صم٧ٌم وم٢من وضمقهب٤م،

                                                           

ءة ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد: وم٤مئدة (0)  ،اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤ممُ  اجلٝمري٦م دون اًمني٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مرا

 اإلُم٤مم ىمقل وهق ،اعمذه٥م ُمِم٤ميخ وسمٕمض اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ اظمت٤مره٤م قمٜمف رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ وحمٛمدٌ 

 اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق ،وهمػمهؿ اعمحدصملم ُمـ ومج٤مقم٦م ،طمٜمٌؾ سمـ وأمحد ،اعم٤ٌمرك واسمـ ،وُم٤مًمؽ ،اًمزهري

 [.ُمٜمف.]شمٞمٛمٞم٦م اسمـ
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 .اًمريمٜمٞم٦م أو اًمقضمقب

 َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: وٟمٔمػمه: »احلٜمٗمٞملم اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىم٤مل

َـّ  قِمُدوُه ا  شُمَقا َّٓ  ِهًّ
ًٓ  شَمُ٘مقًُمقا  َأن إِ ْٕمُرووًم٤م ىَمْق  شمٍميح قمـ وضمؾ قمز اهلل ومٜمٝمك :♂ُمَّ

ة، ذم اعمقاقمدة  مل سم٤مٓؾمتثٜم٤مء واًمٙمٜم٤مي٦م وم٤مًمتٕمريض. واًمٙمٜم٤مي٦م اًمتٕمريض ُمٜمف واؾمتثٜمك اًمِٕمدَّ

ُم٤ًم: يٌؼ  «.اًمٙمراه٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن أن يٌٕمد وٓ واضم٤ًٌم، أو ومرو٤مً  ص٤مر أنف ٓ طمرا
َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ُٛمقا  َو تُؿ شُمٜمِْٗمُ٘مقنَ  ُِمٜمْفُ  اخلٌَِٞم٨َم  شَمٞمَٛمَّ ًْ َّٓ  سمِآظِمِذيفِ  َوًَم  شُمْٖمِٛمُْمقا  َأنْ  إِ

 اًم٘مذى قمغم إهمْم٤مء هق إٟمام! أطمد؟ قمٜمد واضم٥م واعم٤ًمحم٦م اإلهمامض هذا ومٝمؾ :♂ومِٞمفِ 

 .إذى قمغم اًمذيؾ وؾمح٥م
 واًمريمٜمٞم٦م، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ اًمٜمٝمل سمٕمد آؾمتثٜم٤مء أن: آؾمتثٜم٤مء هذا ُمـ ومث٧ٌم

 ومال اسمتداًء: ٓ طم٤مدٍث: ؾم٥ٌٍم  قمغم اإلسم٤مطم٦م هذه وردت إذا ؾمٞمام ٓ اإلسم٤مطم٦م: يٗمٞمد وإٟمام

 ُم٤م: ذًمؽ قمغم ويدل ُمروٞم٦م، وٓ ُمًتحًٜم٦م همػم ُمرضمقطم٦م إسم٤مطم٦م أهن٤م ذم ري٦ٌم يٌ٘مك

 ظمٚمػ شم٘مرؤون هؾ: »ٕصح٤مسمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُمرؾمالً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 ش.إُم٤مُمٙمؿ؟

 أطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ  وم٤مقمٚملم: سمدَّ  ٓ يمٜمتؿ إن: »وم٘م٤مل. ٓ: سمٕمض وىم٤مل. ٟمٕمؿ: سمٕمض ىم٤مل

 .شٟمٗمًف ذمش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ

 ىمقل وزان ووزاٟمف -ش وم٤مقمٚملم يمٜمتؿ إن: »ىم٤مل صمؿ. سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره مل ٓ:: ىم٤مل ومٛمـ

ٞم٤َّمَرةِ  سَمْٕمُض  َيْٚمَتِ٘مْٓمفُ  اجل٥ُمِّ  هَمٞم٤َمسَم٦مِ  ذِم  َوَأْخُ٘مقهُ : ▬وضمؾ قمز اهلل ًَّ  ،-♂ وَم٤مقِمٚملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًم

 .آؾمتٖمراق ًمٖمػم ،شأطمديمؿ: »ومٚمٗمظُ  :شأطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ : »ىم٤مل صمؿ

 ذم وصػ سمٞم٤من ومٝمق :شاًم٘مرآن سم٠مم ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤م

 يًتٚمزم ٓ واًمقصػ هٜم٤م، ه٤م أن سمف طمٙمؿ ٓ يمذا، وصٗمٝم٤م ُمـ وأهن٤م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 .سم٤مإلسم٤مطم٦م إٓ حيٙمؿ ومل حيٙمؿ، مل ُم٤م احلٙمؿ

 اعم٘متدي ًمٖمػم صم٤مٟمٞم٤مً  هٜم٤م ؾمٌؼ صمؿ اعم٘متدي، ًمٖمػم إذن وهق ؾم٤مسم٘م٤ًم، طمٙمامً  يٙمقن ٟمٕمؿ:

 يم٘مقًمٜم٤م وهق! يٜمٌٖمل يمام وًمٞمس أن، طمٙمامً  ومجٕمٚمقه ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ذم وصػ سمٞم٤من أنف قمغم
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ٌْعٍ  ٓسمـ :: ؾَم  ؾمٌع اسمـ قمغم سمقاضم٦ٌم ًمٞم٧ًم وم٤مًمّمالة. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف صؾِّ

 اًمّمالة ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف: سم٘مقًمف قمٚمٚمف وًمٙمـ سم٤مإلمج٤مع:

 همػم ُمـ. صؾ: ؾمٌع ٓسمـ ي٘م٤مل أن صح :- ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ سم٠منف - هٙمذا

 .اومؽماض وٓ وضمقب
 ٓؾمتثٜم٤مء قمٚمؾ صمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م، طمٙمؿ :شاًم٘مرآن أم: »سمـ إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٙمذا

 - هٙمذاش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل ،شهب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف» :سم٘مقًمفش اًمَٗم٤مِِت٦َم»

: ىمقًمف ذم اًمِم٠من وٛمػم وًمٕمؾ اًمٜمٝمل، ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه٤م صح :- هب٤م إٓ صالة ٓ أنف وهق

 .اعمح٘مؼ هذا يمالم. ـها  هبذا أخٞمؼ. إًمخ. ..ش. صالة ٓ وم٢مٟمف»
 قمغم سمف حيت٩م أن اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد ٕطمد جم٤مًٓ  يدع ٓ اًمتح٘مٞمؼ، ذم هم٤مي٦م وهق

 .اًمقضمقب
ُؼ  اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك هلذا شمٜمٌف وم٘مد وًمذًمؽ:  هذه فم٤مهر: »وم٘م٤مل اًمًٜمدي، اعمح٘مِّ

 إن: ي٘مقل قمٜمٝم٤م يٛمٜمع ُمـ ومٚمٕمؾ. اإلُم٤مم ضمٝمر وًمق ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »سمـ اًم٘مراءة إسم٤مطم٦م اًمرواي٦م

 ُمٗم٘مقدة: اًمن طم٤مل اعمٕم٤مرو٦م أن خيٗمك وٓ. اًمتٕم٤مرض قمٜمد اإلسم٤مطم٦م قمغم ُم٘مدم اًمٜمٝمل

ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة إمم وهمػمهؿ اعمِم٤ميخ وسمٕمض حمٛمد ُم٤مل وهلذا فم٤مهر: همػم طمٞمٜمئذٍ  وم٤معمٜمع

 .ـهاش. إطمقط أنف ورأى ،شحمٛمد ُمقـم٠م ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم ورضمحف اًمن، طم٤مل

 اإلسم٤مطم٦م سمؾ اإلسم٤مطم٦م: قمغم سمؾ - اًمقضمقب قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن صم٧ٌم وإذ

 اًمث٤مٟمٞم٦م طمجتٝمؿ وهق - قم٤ٌمدة طمدي٨م أن قمغم ذًمؽ سمٕمد هق دل :- اعمرضمقطم٦م

 واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم - سمٖمػمه ظم٤مص هق سمؾ اعم٘متدي: يِمٛمؾ ٓ - اًمقضمقب قمغم وإظمػمة

 وإٟمام سم٘مراءهت٤م، ًمف اًمرظمّم٦م ُمع قمٚمٞمف:ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» إجي٤مب ُمـ اعم١مشمؿ اؾمتثٜمك ىمد ٕنف :-

 ارشمٗمٕم٧م: أهن٤م ًمٜم٤م واًمٔم٤مهر ارشمٗمٕم٧م؟ أم سم٤مىمٞم٦م فمٚم٧م هؾ اًمرظمّم٦م: هذه ذم اًمٜمٔمر يٌ٘مك

 ًمديٜم٤م ٟمص ٓ أنف ٟمٕمؽمف يمٜم٤م وإن وٟمحـ اًمٙمت٤مب، ذم هذا سمٕمد اًمذي احلدي٨م سمدًمٞمؾ

 وم٢من قمٚمٞمف: اًمتٕمٚمٞمؼ سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا قمـ اًمقرود ُمت٠مظمر أنف قمغم يدل

 قمٚمٞمف يٙمقن أن اعمٕم٘مقل ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: ي٘متيض اًمرضمٞمح واًمرأي اًمّمحٞمح، اًمٜمٔمر

 خي٤مًمٗمقٟمف: صمؿ إُمر، اسمتداء ذم وراءه اًم٘مراءة قمـ اًمّمح٤مسم٦م هنك واًمًالم اًمّمالة
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 وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ يّمدر أن ضمداً  سمٕمٞمد هذا! وهمػمه٤مش اًمَٗم٤مِِت٦َم» وراءه ومٞم٘مرؤون

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف يتٚمقن ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

 ♂. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 

 سمٜمًخ قمٚمامئٜم٤م ىمقل وضمف هق هذا وًمٕمؾ اًمرظمّم٦م، سمٕمد يم٤من اًمٜمٝمل أن سمذًمؽ ومث٧ٌم

 ويٙمقن ،- ٟمًخف شمقضمٞمف ذم يمالُمٝمؿ ُمـ رء قمغم أىمػ مل يمٜم٧م وإن - احلدي٨م هذا

 قمـ أوًٓ  ومٜمٝم٤مهؿ سمذًمؽ: يٗم٤مضمئٝمؿ ومل اًمٜمٝمل، ذم شمدرج ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ىمقًمف سمٛم٘مت٣م وذًمؽ يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة قمـ هن٤مهؿ صمؿ ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »سمـ إٓ وراءه اًم٘مراءة

 ♂. شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬شمٕم٤ممم

 وي١ميدش. ظم٤مص٦م شمًٛمع اًمتل اًم٘مراءة قمغم قمٜمدٟم٤م ومٝمذا: »اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 ىمراءة ومًٛمع اًمّمالة، ذم ي٘مرأ  اهلل رؾمقل يم٤من: جم٤مهد ىم٤مل يمام أي٦م: ٟمزول ؾم٥ٌم ذًمؽ

 ♂. َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬ومٜمزًم٧م إنّم٤مر: ُمـ ومتك
 .وهمػمهش 2/055» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف
 يمام أرضمُحٝم٤م: ذيمرٟم٤م ُم٤م وًمٙمـ إىمقال، ُمـ ذًمؽ همػم ٟمزوهل٤م ؾم٥ٌم ذم ىمٞمؾ وىمد

 ذم اًم٘مقل سمًط وىمدش. 010 - 77 صش »اًمٙمالم إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق سمٞمٜمف

 ذم دمده ٓ سمام إٟمّم٤مف: ُمع ًمٗم٘مٝمف، وِت٘مٞم٘م٤مً  خترجي٤ًم، احلدي٨م هذا قمغم اًمٙمت٤مب هذا

 ش. 200 - 087» ومراضمٕمف .يمت٤مب
 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذم وُمثٚمف. اًمٌح٨م هذا ذم ذيمرٟم٤م ُم٤م سمٕمض ُمٜمف اؾمتٗمدٟم٤م وىمد

 صحٞمح قمغم اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ذم هم٤مي٦م وم٢مٟمف يمالُمف: ًمٜم٘مٚم٧م اًمٌح٨م: يٓمقل أن وًمقٓ ،ش281 - 2/270ش »اًمٌخ٤مري

ه ٓ ضمديد رء وومٞمف اًمتح٘مٞمؼ،  ذًمؽ قمـ ذيمرٟم٤مه ومٞمام ًمٙمـ اعمٕمرووم٦م، اًمٙمت٥م ذم شمرا

 اًمٙمِمٛمػمي هق وأفمٜمف هذا، اًمٙمِمٛمػمي يمالم ظمالص٦م يم٤من ويمالُمف يمٗم٤مي٦م، اعمح٘مؼ

 همػم إًمٞمف ُمٜمًقسم٤مً  اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت سمٕمض ذم قمٜمدي ُمٕمٚم٘م٤مً  يمالُمف وضمدت ًمٙمٜمل ٟمٗمًف،

. أقمٚمؿ واهلل. اعمذيمقر هذا يمت٤مسمف ذم أنف فمٜمل وهم٤مًم٥م ُمّمدره، أن أذيمر وٓ ُمًٛمك،

 .أدًمتٝم٤م ذيمر ىمري٤ٌمً  ومٞم٠ميت إظمرى: اعمذاه٥م وأُم٤م
 ([0/327) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 اإلمام خؾػ الؼراءة عـ الـفل

 صالةٍ  ُمـ اٟمٍمف  طمٞمٜمام وذًمؽ اجلٝمري٦م، ذم يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هن٤مهؿ صمؿ

 أطمد ُمٜمٙمؿ ُمٕمل ىمرأ  هؾ: »وم٘م٤مل ،شاًمّمٌح صالة أهن٤م: رواي٦م وذم» سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝم٤م ضمٝمرَ 

 .!شآٟمٗم٤ًم؟
 .!شُأن٤مَزع؟ زم ُم٤م: أىمقل إين: »وم٘م٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م أن٤م ٟمٕمؿ:: رضمؾ وم٘م٤مل

 ومٞمف ضمٝمر ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك:[ هريرة أبق ىم٤مل]

 ذم وىمرؤوا] ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕمقا  طملم سم٤مًم٘مراءة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .[اإلُم٤مم ومٞمف جيٝمر ٓ ومٞمام ّهاً  أنٗمًٝمؿ

 وىمد. قمٚمٞمٝم٤م وُأهَم٤مًَم٥ُم  اًم٘مراءة ذم ُأَداظَمُؾ : ُمٕمٜم٤مه: »اخلٓم٤ميب ىم٤ملش: ُأن٤مزع:» ىمقًمف

 .شاًمٜمِّدام ذم اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزقم٦م وُمٜمف واعمٜم٤موسم٦م: اعمِم٤مريم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٜم٤مزقم٦م شمٙمقن
 اٟمتٝم٤مئٝمؿ سمدًمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م: وهق أظمر، اعمٕمٜمك: اعم٘م٤مم هذا ذم وإن٥ًم: ىمٚم٧م

 .وم٘مط اعمداظمٚم٦م قمـ ٟٓمتٝمقا  إول: اعمٕمٜمك أنف ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  وًمق. اًم٘مراءة قمـ
 مجٝمقر وهؿ اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمٜمع إمم ذه٥م ُمـ سم٤محلدي٨م اطمت٩م

 احلدي٨م: أصح٤مب أيمثر اظمتٞم٤مر وهق ،- ؾمٌؼ يمام - وهمػمهؿ اًمثالصم٦م، يم٤مٕئٛم٦م اًمٕمٚمامء:

 ٕن ذًمؽ: قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مل هق ذيمر ًمٙمـ اًمؽمُمذي، ىم٤مل يمام

 وراءش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة ذم ؾمئؾ أنف قمٜمف صح ىمد احلدي٨م هذا روى اًمذي هريرة أب٤م

 .ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ : وم٘م٤مل اإلُم٤مم؟

 قمغم دآً  يم٤من أو صم٤مسمت٤ًم، احلدي٨م يم٤من ومٚمق. وهمػمه ،ش01 - 2/9» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ذًمؽ سمخالف أومتك ح٤م اعمٜمع:
 اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜمـ ُمـ يمثػم رد ُمٜمٝم٤م ًمٚمزم صحٞمح٦م: احلج٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق: ىمٚم٧م

 اًمٌّمػم قمغم خيٗمك ٓ يمام اعمٙم٤من، هذا ذم أوردوه٤م اًمذيـ هؿ خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ أول وًمٙم٤من
 قمٜمف صح وم٘مد: ذًمؽ قمغم ُمث٤مًٓ  وإًمٞمؽ. اظمتالومٝمؿ قمغم اًمٕمٚمامء قمٜمد آؾمتدٓل سمٓمرق
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ىْمف، أطمديمؿ: إٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص  .شُمرات ؾمٌع ًمٞمٖمًٚمف صمؿ ومٚمػُمِ
 .وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل، ُمًٚمؿ، أظمرضمف
 ُمـ سم٤مًمٖمًؾ يٗمتل يم٤من أنف قمٜمف صم٧ٌم صمؿ هريرة، أبق احلدي٨م هذا روى وممـ

 اسمـ شمٕم٘م٥م وًمذًمؽ ًم٘مقاقمدهؿ، خم٤مًمػ ٕنف اجلٛمٝمقر: سمف ي٠مظمذ ومٚمؿ صمالصم٤ًم، وًمقهمف

 روى إذا اًمراوي أن: واعمحدصملم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م: »سم٘مقًمف هٜم٤م اًمٌٞمٝم٘مل اًمؽميمامين

 ذم ضمرطم٤مً  رأجف يٙمقن وٓ رأى، ح٤م ٓ روى، ح٤م اًمٕمؼمة يم٤من ظم٤مًمػ: صمؿ طمديث٤مً 

 .اٟمتٝمك!ش. اعمرومقع؟ طمديثف وٕمػ قمغم دًمٞمالً  هريرة أيب ومتقى شمٙمقن ومٙمٞمػ احلدي٨م:
 احلٜمٗمٞم٦م قمغم ىمقي اقمؽماض أنف يمام قمٚمٞمف، هلؿ ضمقاب ٓ ىمقي اقمؽماض وهذا

ش. سمٛمرويف ٓ اًمراوي سمرأي اًمٕمؼمة: »وم٘م٤مًمقا  اًم٘م٤مقمدة: هذه ذم اجلٛمٝمقر ظم٤مًمٗمقا  اًمذيـ

 ذيمرٟم٤م يمام - سمخالومف هريرة أيب إلومت٤مء سم٤محلدي٨م: آطمتج٤مج َيَدقمقا  أن ذًمؽ قمغم ومٞمٚمزم

 .سمف وي٠مظمذوا ،-
 أيب ىمقل حيٛمؾ سم٠من -ش 025» احلًٜم٤مت أبق صٜمع يمام - ذًمؽ قمـ اجلقاب وأُم٤م

 وٓ وُمرويف، رأجف سملم شمٕم٤مرض ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اًمني٦م، قمغم. ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ : هريرة

ش اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» و ،ش8ش »اًمٌخ٤مري ضمزء» ذم صم٧ٌم ٕنف سمٌمء: ومٚمٞمس: سمف إًمزام

: اًمٕمالء أبق اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل: سمٚمٗمظ اجلٝمري٦م اًمّمالة قمـ ؾم٠مخف اًم٤ًمئؾ أنش 2/066»

 سمام وم٠مضم٤مسمف سم٤مًم٘مراءة؟ ضمٝمر وىمد اإلُم٤مم، ُمع يمٜم٧م إذا أصٜمع يمٞمػ! هريرة أب٤م ي٤م: ىمٚم٧م

 .شم٘مدم
 ذم ًمٞمس إذ هريرة، أيب سم٤مل قمغم خيٓمر ٓ ومٌمء اإلُم٤مم: ؾمٙمت٤مت قمغم محٚمف وأُم٤م
 .اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سمٞم٤من وي٠ميتش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ؾمٙمت٤مت اًمًٜم٦م

 وذم ىمقاقمدهؿ ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕمٚمامء اوٓمراب أفمٝمر ىمد احلدي٨م هذا وم٢من وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 ومٙم٤من ىمقاقمدهؿ: قمغم وًمٞمس سم٤محلدي٨م، أظمذوا وم٤محلٜمٗمٞم٦م عمذاهٌٝمؿ: شم٠مجٞمداً  ومروقمٝمؿ:

ًمقا  أن: أو ،- وهمػمه اًمقًمقغ طمدي٨م ردوا يمام - يردوه أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  هذه ُيَٕمدِّ

 .احلؼ هق ح٤م اًم٘م٤مقمدة
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 .- طمًٜم٤مشمف ُمـ وهل - احلًٜم٤مت أبق ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد
 ًم٘م٤مقمدهتؿ، خم٤مًمػ هق سمام قمٜمف وأضم٤مسمقا  سمف، ي٠مظمذوا ومٚمؿ ذًمؽ: قمٙمًقا  واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 وي٠مظمذوا هب٤م، ُمتٛمًٙملم ئمٚمقا : أو ضمقاهبؿ، ًمٞمّمحَّ  َيَدقمقه٤م أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ : ▬و. اًمّمقاب وهق سم٤محلدي٨م، َ
ِ
 ♂. ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم

 وىمد - ٟمزوهل٤م وؾم٥ٌم اًمذيمر، اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م هذا ُمذهٌٝمؿ اجلٛمٝمقر وأجد هذا،

 قمـ اؾمتٗم٤مض إٟمفش: »043 - 2/042ش »اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وىم٤مل ،- آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 ذم ٟمزًم٧م أهن٤م قمغم اإلمج٤مع أمحد اإلُم٤مم وذيمر اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمًٚمػ

 «.اجلٝمر طم٤مل اح٠مُمقم قمغم اًم٘مراءة دم٥م ٓ أنف قمغم اإلمج٤مع وذيمر ذًمؽ،
 ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: ٟم٘مقل صمؿ

 ♂. شُمْرمَحُقنَ 
 أو اًمّمالة، همػم ذم اًم٘مراءة ذم أو اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم خيتص أن وم٢مُم٤م قم٤مم، ًمٗمظ

 .يٕمٛمٝمام

 ظم٤مرج آؾمتامع جي٥ُم  أنف اعمًٚمٛملم، ُمـ أطمد ي٘مؾ مل ٕنف ىمٓمٕم٤ًم: سم٤مـمؾ واًمث٤مين

 سمف، ي٠متؿ اًمذي اإلُم٤مم ىمراءة إمم اعمًتٛمع اؾمتامع وٕن. اًمّمالة ذم جي٥م وٓ اًمّمالة،

[ وذًمؽ] اًمّمالة، ظم٤مرج ي٘مرأ  ُمـ ىمراءة إمم اؾمتامقمف ُمـ أومم ُمت٤مسمٕمتف: قمٚمٞمف وجي٥م

 اًمت٘مديريـ: وقمغم. اًمٕمٛمقم ؾمٌٞمؾ قمغم وإُم٤م اخلّمقص، ؾمٌٞمؾ قمغم إُِم٤م: أي٦م ذم داظمؾ
 ذم إٓ سمذًمؽ يًٚمؿ واعمٜم٤مزع اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سم٤مإلٟمّم٤مت اح٠مُمقم أُمر قمغم داًم٦م وم٤مٔي٦م

 وهل اًم٘مرآن، أمش: اًمَٗم٤مِِت٦َم» و اًم٘مرآن، ىمرئ إذا سم٤مإلٟمّم٤مت أُمرت وأي٦م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 ذم يٜمزل مل اًمتل وهل اًم٘مرآن، ؾمقر أومْمؾ وهل صالة، يمؾ ذم ىمراءهت٤م ُمـ سمد ٓ اًمتل

 يٙمقن أن ومٞمٛمتٜمع ُمثٚمٝم٤م: اًمٗمرىم٤من ذم وٓ اًمزسمقر، ذم وٓ اإلٟمجٞمؾ، ذم وٓ اًمتقراة،

 ىمراءهت٤م أن ُمع وقمٛمقُمٝم٤م، أي٦م ًمٗمظ إـمالق ُمع دوهن٤م، همػمه٤م إمم آؾمتامع سم٤مٔي٦م اعمراد

 .وأؿمٝمر أيمثر
 آؾمتامع، ُمـ أومْمؾ ىمراءهت٤م ًمٙمقن يٕمدل إٟمام ىمراءهت٤م، إمم اؾمتامقمٝم٤م قمـ واًمٕم٤مدل

 دون سم٤مٓؾمتامع اعم١مشمؿ أُمرت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وم٢من واإلمج٤مع: ًمٚمٜمص خم٤مًمػ همٚمط وهذا
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 زاد ُم٤م ىمراءة ُمـ أومْمؾش اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتامقمف أن قمغم ُمتٗم٘م٦م وإُم٦م اًم٘مراءة،

 ىمراءة ًمٙم٤من ًم٘مراءشمف: آؾمتامع ُمـ أومْمؾ اإلُم٤مم ي٘مرؤه ح٤م اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق. قمٚمٞمٝم٤م

 .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ح٤م ىمراءشمف ُمـ أومْمؾ اح٠مُمقم

 قمغم واضم٦ٌم أهن٤م ًمٔمٜمف :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ذم ٟم٤مزع ُمـ ٟم٤مزع وإٟمام أطمد، ي٘مٚمف مل وهذا

 .ُمًتح٦ٌم أو اح٠مُمقم،
سمف:  ُمٜمٝم٤م: أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتامع حيّمؾ سم٤مًم٘مراءة ًمف احل٤مصٚم٦م اعمّمٚمح٦م أن وضمقا

 ُمـ أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتامع ًمف حيّمؾ أنف ومٚمقٓ ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتامقمف سمدًمٞمؾ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب دلَّ  ومٚمام. اًم٘مراءة: وهق إُمريـ أومْمؾ يٗمٕمؾ أن إومم ًمٙم٤من اًم٘مراءة:

 أومْمؾ ًمف حيّمؾ اعمًتٛمع أن قمغم[ دل] اًم٘مراءة: ُمـ أومْمؾ آؾمتامع أن قمغم واإلمج٤مع

 أن جيقز ومال وطمٞمٜمئذٍ  وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ذم ُمقضمقد اعمٕمٜمك وهذا ًمٚم٘م٤مرئ، حيّمؾ مم٤م

 يمام ىمراءة: ًمف اإلُم٤مم ىمراءة احل٤مل هذه ذم أنف وصم٧ٌم إقمغم، قمـ وُيٜمٝمك سم٤مٕدٟمك، ي١مُمر

 ذًمؽ وذم سم٢مطم٤ًمن، هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ واخلٚمػ اًمًٚمػ مج٤مهػم ذًمؽ ىم٤مل

 .شىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمٕمروف احلدي٨م
 ُمرؾمالً  رووه اًمث٘م٤مت إئٛم٦م أيمثر وًمٙمـ وُمًٜمدًا، ُمرؾمالً  روي احلدي٨م وهذا

 ُمًٜمدًا، ُم٤مضمف اسمـ ورواه سمٕمْمٝمؿ، وأؾمٜمده ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػم سمف وىم٤مل واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن فم٤مهر قمْمده ىمد اعمرؾمؾ وهذا

 سم٤مشمٗم٤مق سمف حيت٩م اعمرؾمؾ هذا وُمثؾ اًمت٤مسمٕملم، أيم٤مسمر ُمـ وُمرؾِمٚمف واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م

 .وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م

 .اعمرؾمؾ هذا سمٛمثؾ آطمتج٤مج ضمقاز قمغم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وىمد
 هذا وٕن ىم٤مـمٕم٦م، دًٓم٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمف دل أُمر اإلُم٤مم ىمراءة إمم آؾمتامع أن ومتٌلم

 سمف حيّمؾ سمام اًم٘مرآن ذم سمٞم٤مهن٤م ومٙم٤من إُم٦م: إًمٞمٝم٤م ِتت٤مج اًمتل اًمٔم٤مهرة إُمقر ُمـ

 . اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م وضم٤مءت اعم٘مّمقد،
ه، قمٚمٞمف، ٟمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ  إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ورد وىمقا

  هٜم٤مك قمٚمٞمف يمالُمف وؾمٜمٕمٚمؼ - سمٕمده أيت احلدي٨م أجْم٤مً  ؾم٤مق صمؿ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م ُم٤م سمٜمحق
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: أُمريـ أطمد ًمٚمزم اح٠مُمقم: قمغم واضم٦ٌم اجلٝمر ذم اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق: وأجْم٤مً : ىم٤مل صمؿ ،-

 ٟمٕمٚمؿ ومل. ي٘مرأ  طمتك ًمف يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م أن وإُم٤م اإلُم٤مم، ُمع ي٘مرأ  أن إُم٤م

 وٓش اًمَٗم٤مِِت٦َم» اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م ٓ أنف اًمٕمٚمامء سملم ٟمزاقم٤مً 

 ُمٕمف اًم٘مراءة قمٚمٞمف دم٥م ٓ أنف ومث٧ٌم واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل ُمٕمف وىمراءشمف همػمه٤م،

 ٓؾمتح٥م ُمًتح٦ٌم: اجلٝمر طم٤مل ذم اح٠مُمقم ىمراءة يم٤من ًمق: ٟم٘مقل سمؾ اجلٝمر: طم٤مل ذم

 قمٜمد اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  اًمًٙمقت ًمإلُم٤مم يًتح٥م وٓ اح٠مُمقم، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن ًمإلُم٤مم

 ذم وطمجتٝمؿ وهمػمهؿ، وأمحد، طمٜمٞمٗم٦م، وأيب ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م وهذا اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم

 صم٧ٌم سمؾ قمٜمف: هذا أطمد ٟم٘مؾ وٓ اح٠مُمقُمقن، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ

 .آومتت٤مح شمٙمٌػمة سمٕمد ؾمٙمقشمفش اًمّمحٞمح» ذم قمٜمف

 اًم٘مراءة، سمٕمد وؾمٙمت٦م اًم٘مراءة، أول ذم ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤مٟم٧م أنفش: اًمًٜمـ» وذم

 سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م هذه أن روي وىمد ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ٓ ًمٚمٗمّمؾ: ًمٓمٞمٗم٦م وهل

 ٟم٘مؾ ومٛمـ ؾمٙمت٤مت، أرسمع وٓ ؾمٙمت٤مت، صمالث ًمف يم٤من أنف ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 ُمـ أطمد قمٜمف يٜم٘مٚمف مل ىمقًٓ  ىم٤مل وم٘مد أرسمٕم٤ًم: أو ؾمٙمت٤مت، صمالث ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

َٓ : ▬ىمقًمف قم٘م٥م اًمتل واًمًٙمت٦م اعمًٚمٛملم، ٤مًمِّلمَ  َو  اًمتل اًمًٙمت٤مت ضمٜمس ُمـ♂. اًمْمَّ

 ذم ي٘مرأ  أنف اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل ؾمٙمقشم٤ًم، يًٛمك ٓ هذا وُمثؾ أي، رؤوس قمٜمد

 .هذا ُمثؾ
 أي، رؤوس قمٜمد اًمًٙمقت قم٘م٥م ي٘مرأ  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ أدريمٜم٤م ُمـ سمٕمض ويم٤من

  احلَْٛمدُ : ▬اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 ♂. اًمَٕم٤معَم

  احلَْٛمدُ : ▬ىم٤مل
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬ىم٤مل وم٢مذا♂. اًمَٕم٤معَم تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  ♂. َٟم

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬ىم٤مل تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  .اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مٚمف مل وهذا♂. َٟم
 وإن أي، رؤوس قمغم اًمقىمقف جي٥م ٓ أنف: وهق ؾمٌؼ: ُم٤م هذا قمغم َوَيِردُ : ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم شمرظمّم٤مً  إُم٤م ذًمؽ: اإلُم٤مم يٗمٕمؾ ٓ ىمد وًمٙمـ ؾمٌؼ، ح٤م ُمًتح٤ًٌم: يم٤من

 طمتك ،- اًمزُم٤من هذا أئٛم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م هق يمام - إن٤مم ظمػم سمًٜم٦م ضمٝمالً  وإُم٤م إطمٞم٤من،

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مع أن سمد ومال سمتامُمٝم٤م، ومٞمٝم٤م أي٦م ًم٘مراءة اًمًٙمت٦م هذه شمتًع ٓ ؾمٙم٧م: وًمق
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 .اًم٘مرآين اًمٜمص خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع ُمـ ُمٜم٤مص ومال ي٘مرأ: واإلُم٤مم
 احلًـ ؾمامع وذم. ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي احلًـ رواي٦م ُمـ هق اًمًٙمتتلم وطمدي٨م

 ؾمٛمرة: قمـ سم٤محلًـ حيت٩م وُمـش: »0/74ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ظمالف: ُمٜمف

 .شهبذا حيت٩م
 ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل وىمد. إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمٜمف ؾمٛمع أنف واًمراضمح

 :-ش 028» احلدي٨م هذا

 طمدي٨م وهق واطمدًا، طمديث٤مً  ُمٜمف ؾمٛمع وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ؾمامقمف ذم خمتٚمػ احلًـ»

 .شاًمٕم٘مٞم٘م٦م
 واإلرؾم٤مل: سم٤مًمتدًمٞمس ُمِمٝمقر: -اًمٕمٚمؿ ذم وُمٜمزًمتف ضمالًمتف قمغم- واحلًـ: ىمٚم٧م

 إٓ وهمػمه، ؾمٛمرة قمـ طمديثف ُمـ سمٌمء حيت٩م ٓ أن شم٘متيض احلديثٞم٦م وم٤مًم٘مقاقمد وًمذًمؽ

 يمت٥م ُمـ ًمدي ومٞمام - احلدي٨م هذا ـمرق مجٞمع شم٠مُمٚم٧م وىمد سم٤مًمتحدي٨م، ومٞمف سح سمام

 وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ًمف سمًامقمف ُمٍمح همػم ُمٕمٜمٕمٜم٤ًم: إٓ أضمده ومٚمؿ :- اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م

 همػم ومٝمق وًمذًمؽ. أضمد ومٚمؿ :- وٕمػ ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد وًمق - ؿم٤مهداً  ًمف أضمد أن ضمٝمدت

دت وًمذًمؽ! وهمػمه اًمؽمُمذي - طمًٜمف وإن قمٜمدي، طمج٦م  أن قمغم ُمٜمف، اًمٙمت٤مب ضمرَّ

 ،- ذًمؽ إمم اإلؾمالم ؿمٞمخ أؿم٤مر يمام - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م حمؾ ذم ومٞمف اوٓمرب ىمد احلدي٨م

 اًمث٘م٤مت: ُمـ أرسمٕم٦م احلًـ قمـ رواه احلدي٨م أن اقمٚمؿ: سم٤مظمتّم٤مر ذًمؽ شمقوٞمح وإًمٞمؽ

 مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  وىمد اًمٓمقيؾ، ومُحٞمد احلُْٛمراين، وأؿمٕم٨م وىمت٤مدة، قُمٌٞمد، سمـ يقُٟمس: وهؿ

 ذًمؽ: ذم قمٚمٞمٝمام اظمتٚمػ وىمت٤مدة يقٟمس أن إٓ اًمريمقع، ىمٌؾ اًم٘مراءة: سمٕمد حمٚمٝم٤م أن قمغم

 .اًمريمقع ىمٌؾ إهن٤م: قمٜمٝمام وم٘مٞمؾ
 مل اًمتل ومحٞمد أؿمٕم٨م رواي٦م أن ؿمؽ وٓ. اًمًقرة ىمٌؾ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد إهن٤م: وىمٞمؾ

 .ذًمؽ قمغم رواي٦م ذم أظمران واوم٘مٝمام وىمد ؾمٞمام ٓ وأومم: أصح ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمام خيتٚمػ

 شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م» و اًم٘مٞمؿ، ٓسمـش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ُمراضمٕم٦م ومٕمٚمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ: ؿم٤مء وُمـ

 .شاعمٕم٤مد زاد» يمت٤مسمف قمغمش اجلٞم٤مد
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 شمتًع ؾمٙمت٦مً  يًٙم٧م يم٤من ًمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم: اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل صمؿ

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ًم٘مراءة  هذا يٜم٘مؾ مل ومٚمام ٟم٘مٚمف، قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا

 إُم٤م ظمٚمٗمف:ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرؤون يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ومٚمق وأجْم٤مً  يٙمـ، مل أنف قُمٚمؿ أطمد:

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم وإُم٤م إومم، اًمًٙمت٦م ذم  ٟم٘مٚمف: قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا

 ي٘مرؤون اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ أطمد يٜم٘مؾ ومل ومٙمٞمػ

 وقمٛمٚمف: سمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس أطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ًمٙم٤من ُمنموقم٤ًم: يم٤من ًمق ذًمؽ أن ُمع! ؟شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 .سمدقم٦م أنف ومُٕمٚمؿ
ٜمقن وهلذا اح٠مُمقُملم: اؾمتامع: سم٤مجلٝمر وم٤معم٘مّمقد وأجْم٤ًم:  ذم اإلُم٤مم ىمراءة قمغم ي١مُمِّ

 ٓ ىمقم قمغم ي٘مرأ  أن ُأُِمرَ  وم٘مد سم٤مًم٘مراءة، قمٜمف ُمِمٖمقًملم يم٤مٟمقا  وم٢مذا اًمن، دون اجلٝمر

 ٓ ُمـ وخيُٓم٥م حلديثف، يًتٛمع ٓ ُمـ حيدث ُمـ سمٛمٜمزًم٦م وهق ًم٘مراءشمف، يًتٛمٕمقن

 اًمذي ُمثؾ: »احلدي٨م ذم ُروي وهلذا اًمنميٕم٦م: قمٜمف شمتٜمزه ؾَمَٗمفٌ  وهذا! خلٓمٌتف يًتٛمع

 ي٘مرأ  واإلُم٤مم ي٘مرأ  يم٤من إذا ومٝمٙمذاش. أؾمٗم٤مراً  حيٛمؾ احلامر يمٛمثؾ خيٓم٥م: واإلُم٤مم يتٙمٚمؿ،

 .سم٤مظمتّم٤مر اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ـهاش. قمٚمٞمف
 .اهلل رمحف واعمٕم٘مقل اعمٜم٘مقل قمٚمؿ ذم يمٕمٌف قمٚمق قمغم يدل مم٤م وهق
 قمـ اًمٜمٝمل قمغم اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م آطمتج٤مج قمٚمامئٜم٤م سملم اؿمتٝمر ىمد أنف واقمٚمؿ

ش: 0/240ش »اًمٗمتح» ذم اهلاَُمم اسمـ ىم٤مل اًمني٦م: ذم طمتك اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة شمرك

 سمٙمؾ ومٞمٕمٛمؾ. واًمًٙمقت آؾمتامع،: أُمران اعمٓمٚمقب أن سم٤مٔي٦م آؾمتدٓل وطمّمؾ»

 اًمًٙمقت ومٞمج٥م إـمالىمف، قمغم ومٞمجري ٓ:: واًمث٤مين اجلٝمري٦م، خيص: وإول ُمٜمٝمام،

 .شُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مراءة قمٜمد
 إُمر أن وهق ٟمٔمر: وومٞمفش: 014» سم٘مقًمف اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق شمٕم٘مٌف وىمد

 هق سمؾ ،- فم٤مهر هق يمام - ُمٕمٚمؾ همػم شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  ًمٞمس واًمًٙمقت اًم٘مرآن سم٤مؾمتامع

 واًم٘مراءة اخلٓم٦ٌم، قمٜمد اًمًٙمقت يمقضمقب واعمٕمٚمٚملم: اًم٘م٤مئًلم سم٢ممج٤مع ُمٕمٚمؾ طمٙمؿ

 اًم٘مرآن يمقن إٓ :- اًمت٠مُمؾ سمٕمد وًمق - قمٚم٦م ًمف شمٔمٝمر وٓ ذًمؽ، وٟمحق اًمّمالة، ظم٤مرج

 أن  اعمٕمٚمقم وُمـ. واإلٟمّم٤مت آؾمتامع سمدون حيّمؾ ٓ وهق واًمت٠مُمؾ، ًمٚمتدسمر ُمٜمزًٓ 



 60 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 ومٞمج٥م اًمتدسمر: اعم٘متديـ قمغم ومٞمٚمزم ضمٝمراً، اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  اًمتل سم٤مجلٝمري٦م: ظم٤مص هذا

 .اإلٟمّم٤مت قمٚمٞمٝمؿ
ً، إٓ ي٘مرأ  ٓ وم٤مإلُم٤مم اًمني٦م: ذم وأُم٤م  ومال اعم٘متديـ: ِصامخ ي٘مرع ٓ سمحٞم٨م ها

 ًمقضمقب ئمٝمر ومال :- ُمٜمّمتلم يم٤مٟمقا  وإن - ومٞمٝم٤م هلؿ اًمتدسمر حيّمؾ أن يٛمٙمـ

 .سمف ُمٕمتد وضمف ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمقت
 قمغم اعمٕم٘مقل، سم٤مًمدًمٞمؾ ُمٓم٤مًم٥م: ُمٕم٘مقل همػم شمٕمٌدي أُمر اًمًٙمقت وضمقب سم٠من واًم٘مقل

ٔي٦م سمٕمٛمقم أظمذوا وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػماً  أن  سم٤معمقارد اظمتّم٤مصٝم٤م وقمدم اعمذيمقرة، ا

قمقا  طمتك اح٠مثقرة:  أو قملم ومرض - اًمّمالة ظم٤مرج وًمق - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مرآن ؾمامع يمقن قمٚمٞمف وَمرَّ

 ذم واًمث٤مين اجلٝمر، ذم إول واًمًٙمقت: آؾمتامع، - أُمريـ ومٞمٝم٤م اح٠مُمقر يم٤من ومٚمق يمٗم٤مي٦م،

ً: اًمّمالة ظم٤مرج قمٜمده اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ ؾمٙمقت سمقضمقب ي٘م٤مل أن ًمزم :-اًمن  أو يمٗم٤مي٦م ها

 .ـها. ٟمزاع سمال اإلمج٤مع ظمالف وهق قمٞمٜم٤مً،
 أىمرأ : ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد ٕنف سم٤مإلٟمّم٤مت: إُمر سمٕمد سم٤مٓؾمتامع شمٕم٤ممم أُمر وإٟمام

 .وأؾمٛمع
 سم٤مًمًٌح٦م، اهلل يذيمرون شمراهؿ وم٢مٟمؽ اجلٛمٕم٦م: ظمٓم٦ٌم ذم اعمتزهديـ سمٕمض يٗمٕمٚمف يمام

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م: ▬و! وٟم٘مرأ  ٟمًٛمع ٟمحـ: ًم٘م٤مًمقا  ؾم٠مختٝمؿ: وًمق ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُمِّ

 ♂. ضَمْقومِفِ 
. زم فمٝمر ُم٤م هذا. سم٤مإلٟمّم٤مت إُمرَ  سم٤مٓؾمتامعِ  إُمرَ  ُيْتٌعَ  أن احلٙمٛم٦م ُمـ ومٙم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([0/336) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بف آئتامم متام مـ اإلمام لؼراءة اإلكصات

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام: »وم٘م٤مل سمف: آئتامم مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت وضمٕمؾ

 .شوم٠منّمتقا  ىمرأ: وإذا ومٙمؼموا، يمؼم: وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  62   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »وم٘م٤مل وراءه: اًم٘مراءة قمـ ُُمْٖمٜمَِٞم٤مً  ًمف آؾمتامع ضمٕمؾ يمام

 .اجلٝمري٦م ذم هذا ،شىمراءة ًمف اإلُم٤مم
 ًم٘مراءة آؾمتامع وضمقب قمغم اًمدًٓم٦م ذم ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقرة يم٤مٔي٦م احلدي٨م وهذا

 سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ - يمٝمل - وهق ،- خيٗمك ٓ يمام - ُمٜمٝم٤م أقمؿ وًمٙمٜمف اإلُم٤مم، ُمـ اًم٘مرآن

ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمدا سمام ذيمرهؿ ؾمٌؼ ممـ وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ظمّمف وىمد وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤مِِت٦َم»

 قمغم سمف اطمتجقا  اًمذي احلدي٨م أن ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرٟم٤م وىمد ىمراءهت٤م، سمقضمقب وىم٤مًمقا 

 سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ يمام - اعمرضمقطم٦م واإلسم٤مطم٦مِ  اإلسم٤مطم٦ِم، قمغم سمؾ ذًمؽ: قمغم يدل ٓ اًمقضمقب

 .- اًمٙمِمٛمػمي قمـ
 ىمراءة سمجقاز خيّمص وم٢مٟمام اًمتخّمٞمص: إمم اعمّمػم ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ 

زاً ش اًمَٗم٤مِِت٦َم»  اًمٜمٝمل وسملم اجلقاز هذا سملم وم٤مًمت٤ٌميـ وطمٞمٜمئذٍ  سمقضمقهب٤م، ٓ ُمرضمقطم٤ًم: ضمقا

 وهذا ًمإلُم٤مم، وآؾمتامع اًم٘مراءة شمرك اًمٜمتٞمج٦م ٕن يًػٌم: واحلدي٨م أي٦م ُمـ اعمًتٗم٤مد

 .اعمٓمٚمقب هق

 اجلقاز طمدي٨م أن سمٞمٜم٤م ىمد وًمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع، ُمذه٥م ٟمذه٥م أن أردٟم٤م إن ي٘م٤مل: هذا

 أن اإلؾمالم ؿمٞمخ أجْم٤مً  وسملم أي٦م، ٟمزول وسم٥ًٌم هريرة أيب سمحدي٨م ُمٜمًقخ

 صدد ذم ٟمحـ اًمذي - احلدي٨م قمـ ومٞم٘م٤مل قمٛمقُمٝم٤م: قمغم أي٦م سم٘م٤مء قمغم يدل آقمت٤ٌمر

 .ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ ُم٤م - قمٜمف اًمٙمالم
 طمٙمٛم٦م يٌلم وهذا: »ىم٤مل سم٤محلدي٨م: اعمتٕمٚمؼ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم سم٘مٞم٦م أن وإًمٞمؽ

 إومٕم٤مل، ذم طمتك همػمه٤م قمغم ُم٘مدُم٦م إلُم٤مُمف ُمت٤مسمٕمتف وأن اح٠مُمقم، قمـ اًم٘مراءة ؾم٘مقط

 اًمقشمر، قم٘م٥م شمِمٝمد صالشمف: ُمـ وشمر ذم أدريمف وإذا ُمٕمف، ؾمجد ؾم٤مضمدًا: أدريمف وم٢مذا

 سمف جي٥م آئتامم أن قمغم ومدل آئتامم: ٕضمؾ ومٕمٚمف وإٟمام جيز، مل ُمٜمٗمردًا: ومٕمٚمف ًمق وهذا

 [ش.اعمٜمٗمرد قمغم جي٥م ُم٤م سمف ويً٘مط] اعمٜمٗمرد، قمغم جي٥م ٓ ُم٤م

 سم٤مٓؾمتامع أنف ُمع ًم٘مراءشمف، يًتٛمع ٓ ومٙمٞمػش: 2/402» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل

 .اًم٘م٤مرئ أضمر ُمثؾ ًمف اعمًتٛمع وم٢من! اًم٘مراءة؟ ُمّمٚمح٦م ًمف حيّمؾ
 ضمٝمر، إذا :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ومٞمام ُمٕمف ي٘مرأ  ٓ أنف قمغم يمٚمٝمؿ اشمٗم٤مىُمُٝمؿ هذا يٌلم ومم٤م



 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 اؾمتامقمف ُمـ أومْمؾ ًمٜمٗمًف ىمراءشمف ًمٙم٤مٟم٧م ًمف: سم٢مٟمّم٤مشمف اًم٘مراءة أضمر ًمف حيّمؾ أنف ومٚمقٓ

َت٩ْم  مل اًم٘م٤مرئ: أضمر سم٤مإلٟمّم٤مت ًمف حيّمؾ يم٤من وإذا ًمإلُم٤مم،  يٙمقن ومال ىمراءشمف، إمم حَيْ

 .سمف اح٠مُمقر آؾمتامع قمـ ؿمٖمٚمتف ُمية ومٞمٝم٤م سمؾ ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٝم٤م

 اح٠مُمقم، ًمٌٕمد أو خم٤مومت٦م، صالة اًمّمالة ًمٙمقن اإلُم٤مم: يًٛمع مل إذا شمٜم٤مزقمقا  وىمد

، أن ًمف إومم هؾ ذًمؽ: ٟمحق أو ًمٓمرؿمف، أو  إومم أن: واًمّمحٞمح يًٙم٧م؟ أو ي٘مرأ

 وم٢مذا. اًم٘مراءة ُم٘مّمقد هب٤م ًمف حيّمؾ ىمراءة يًتٛمع ٓ ٕنف أنٗمع: وأنف ٟمٗمًف، ذم ي٘مرأ  أن

 وُمـ ُمًتٛمٕم٤ًم، وٓ ىم٤مرئ٤مً  ٓ ؾم٤ميمت٤ًم، سم٘مل وإٓ: اًم٘مراءة، أضمر ًمف طمّمؾ ًمٜمٗمًف: ىمرأ 

 مجٞمع سمؾ حمٛمقدًا: وٓ سمذًمؽ ُم٠مضمقراً  يٙمـ مل اًمّمالة: ذم ىم٤مرئ وٓ ُمًتٛمع همػم ؾمٙم٧م

 آؾمتامع أو واًمدقم٤مء واًمتًٌٞمح يم٤مًم٘مراءة شمٕم٤ممم: اهلل ذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ اًمّمالة أومٕم٤مل

 وأنٗمع ًمف، أيمٛمؾ ًمٜمٗمًف وم٘مراءشمف اًم٘مراءة: ومرض قمٜمف حيٛمؾ اإلُم٤مم سم٠من ىمٞمؾ وإذا ًمٚمذيمر،

 وم٠مُم٤م اجلٝمر، طم٤مل إٓ سمف ي١مُمر ٓ واإلٟمّم٤مت. رسمف قمٜمد ًمف وأرومع ًم٘مٚمٌف، وأصٚمح ًمف،

 .ـها. ًمف يٜمّم٧م طمتك ُمًٛمقع صقت ومٞمف ومٚمٞمس اعمخ٤مومت٦م: طم٤مل

 وشمٜمقب شمٙمٗمٞمف، اإلُم٤مم ىمراءة إن: ُمٕمٜم٤مه أن احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر واًمذي [:فائدة]

 ُمًٜمد ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وذطمف. قمٚمٞمف دم٥م ومال اعم١مشمؿ:: أي ىمراءشمف: قمـ

 أن ًمف جيقز وٓ ىمراءة، اح٠مُمقم قمغم جي٥م ومال: أي: »سم٘مقًمفش 051 صش »طمٜمٞمٗم٦م أيب

 .ـهاش. اجلٝمري٦م أو اًمني٦م اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء: يٕمٜمل اإلـمالق، وفم٤مهره وراءه، ي٘مرأ 
 اًمِمٞمخ وضمٝمف وىمد فم٤مهر، سُمْٕمدٌ  وراءه اًم٘مراءة جيقز ٓ أنف قمغم احلدي٨م دًٓم٦م وذم

 ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة وم٢من ذقم٤ًم: اعم٘متدي ُمـ صم٤مسمت٦م اًم٘مراءة إنش: »239» سم٘مقًمف اهلاَُمم اسمـ

: ومٚمق ًمف،  أبق قمٚمٞمف رد وىمدش. ُمنموع همػم وهق واطمدة، صالة ذم ىمراءشم٤من ًمف ًمٙم٤من ىمرأ

 وٓ قمروم٤مً  ٓ طم٘مٞم٘م٦م: اح٠مُمقم سم٘مراءة ًمٞم٧ًم اإلُم٤مم ىمراءة إنش: »048» سم٘مقًمف احلًٜم٤مت

: ىمراءشم٤من ًمف شمٙمقن أن إٓ يٚمزم ٓ اعم١مشمؿ: ىمرأ  ومٚمق طمٙماًم، ًمف ىمراءة هل وإٟمام ذقم٤ًم،

 ىمٌح قمغم يدل دًمٞمؾ وٓ اضمتامقمٝمام، ذم قم٤مئ٦ٌم وٓ. طمٙمٛمٞم٦م  وصم٤مٟمٞمٝمام طم٘مٞم٘مٞم٦م، إطمدامه٤م

 .شاضمتامقمٝمام
 -: ىم٤مل يمام - وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،شاًمٖمامم همٞم٨م: »اعمًامة طم٤مؿمٞمتف ذم ذًمؽ أووح وىمد



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  64   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 .اًمٜمٗم٤مئس ُمـ
 أهنؿ :إول: أىمقال قمغم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد قمٚمامءٟم٤م أن واقمٚمؿ

 .طمرُمقه أو يمرهقه سم٠من جيٞمزوه: مل أهنؿ ٓ اًم٘مراءة، شمرك اظمت٤مروا

 ممـ يمثػمٌ  وشمٌٕمف اهلامم، اسمـ اظمت٤مره اًمذي وهق. ِتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه٦م أهن٤م :الثاين

 .ىمٌٚمف ممـ مجعٌ  سح وسمف سمٕمده،
 قمـ رواي٦م ذم اجلٝمري٦م ذم وُمٙمروه٦م اًمني٦م، ذم ُمًتح٦ٌم اًمَٗم٤مِِت٦َم ىمراءة أن :الثالث

 أيب قمـ رواي٦م وهق ،- وهمػممه٤مش اًمذظمػمة» وش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م ذيمره يمام - حمٛمد

 - اًمٙمٌػم طمٗمص أبق اظمت٤مره اًمذي وهق ،-ش اعمجتٌك» ذم اًمزاهدي ذيمره يمام - طمٜمٞمٗم٦م

 .احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وهمػمه ،- حمٛمد اإلُم٤مم شمالُمذة يم٤ٌمر ُمـ

 .اًمٙمٞمداين ذيمره يمام واضم٥م: اإلٟمّم٤مت أن :والرابع
م اًمّمالة ذم واضم٥م يمؾ شمرك أن: اعمحرُم٤مت سمح٨م ذم وذيمر  أنف ُمٜمف ومٞمٕمٚمؿ. طمرا

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة سمحرُم٦م ىم٤مئؾ

 ذم ٟم٘مٚمف يمام - وم٤مؾم٘م٤مً  ويٙمقن اإلُم٤مم، ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة شمٗمًد اًمّمالة أن :واخلامس

 .-ش قم٤مسمديـ اسمـ سمح٤مؿمٞم٦م - 0/518ش »اًمدر»
ش 29 - 20 صش »اإلُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق إىمقال هذه ذيمر وىمد

 أىمقال مخ٦ًم ومٝمذه: »ىم٤مل صمؿ احلٜمٗمٞم٦م، يمت٥م ُمـ اعمِمٝمقرة ُمّم٤مدره٤م إمم ُمٕمزوة

 اًم٘مقل: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمقاىمٕم٦م إىمقال مجٞمع أوهـ سمؾ وأوهٜمٝم٤م: أوٕمٗمٝم٤م ٕصح٤مسمٜم٤م،

 رومع أن: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمروي٦م اًمِم٤مذة اًمدُمِم٘مل ُمٙمحقل رواي٦م ٟمٔمػم وهق. اخل٤مُمس

 ضمقاز قَمَدمَ  قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وسمٜم٤مءُ ! ًمٚمّمالة ُمٗمًد وهمػمه اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 ًمٚم٘مدح إٓ ذيمره٤م حيؾ ٓ اًمتل اعمردودة إىمقال ُمـ ويمالمه٤م! سم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م آىمتداء

 ذم ذًمؽ أووح٧م وىمد! احلٜمٗمٞم٦م ٕصح٤مسمٜم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ذم ُذيمرا  وإن ومٞمٝم٤م:

 قم٤مىمؾ ي٘مقل هؾ! ؿمٕمري وًمٞم٧م ومٚمتٓم٤مًمع، :شاحلٜمٗمٞم٦م شمراضمؿ ذم اًمٌٝمٞم٦م اًمٗمقائد» رؾم٤مًمتل

 ومروٜم٤م وًمق! أصح٤مسمف؟ أيم٤مسمر ُمـ ومج٤مقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ومٕمٚمف صم٧ٌم سمام اًمّمالة سمٗم٤ًمد



 65 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 أن ومٖم٤ميتف ُمٜمًقظم٤ًم: وص٤مر صم٧ٌم أو أصح٤مسمف، ُمـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ٓ يث٧ٌم: مل أنف

 سمف، اًمّمالة وم٤ًمد يًتٚمزم ٓ وهق ِترياًم، أو شمٜمزُّي٤ًم، ُمٙمروه٤مً  أو اًمًٜم٦م، ظمالف يٙمقن

م أنف ومروٜم٤م ًمق سمؾ  ارشمٙم٤مب ومٚمٞمس أجْم٤ًم: اًمّمالة وم٤ًمد ُمٜمف يٚمزم ٓ ىمٓمٕمٞم٦م: طمرُم٦م طمرا

 ىمراءة أن اعمٕمٚمقم وُمـ ًمٚمّمالة، ُمٜم٤مومٞم٤مً  يٙمـ مل ُم٤م هل٤م، ُمٗمًداً  اًمّمالة ذم طمرام يمؾ

 واًمتًٌٞمح اًمذيمر إٓ ًمٞم٧ًم اًمّمالة سمؾ ًمٚمّمالة: سمٛمٜم٤مومٞم٦م ًمٞم٧ًم ٟمٗمًٝم٤م ذم اًم٘مرآن

 ش.واًم٘مراءة

ُم٤مً  أو ُمٙمروه٤مً  ذًمؽ ويمقن هب٤م، اًمّمالة سمٗم٤ًمد احلٙمؿ يّمح ومٙمٞمػ: ىم٤مل  سمام طمرا

 صٜمٞمع ُمـ ؿمديد شمٕمج٥م ًمٗمل -! واهلل - وإين! ذًمؽ؟ يًتٚمزم ٓ اًمدٓئؾ ُمـ ٓح

 ُمردودًا، همٚمٓم٤مً  سمٙمقٟمف حيٙمٛمقا  ومل قمٚمٞمف، ؾم٤ميمتلم يمتٌٝمؿ ذم اًم٘مقل هذا ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ

 .أصح اًمٗم٤ًمد قمدم إن: ىم٤مًمقا  ُم٤م وهم٤مي٦م
 اؾمتدل ُم٤م وهم٤مي٦م سحي٤ًم، همٚمٓم٤مً  خي٤مًمٗمف ُم٤م ويمقن صحٞمح٤ًم، سمٙمقٟمف حيٙمٛمقا  ومل

 ومال اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »يم٠مثر اًمّمح٤مسم٦م: آصم٤مر سمٕمض اًمقاهل اًم٘مقل هذا أصح٤مب

 . (0)شًمف صالة
ظْمِز  ذيمره وُم٤م. سمف آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ وٓ سمف، حيت٩م ُٓ  مم٤م أنف وؾمتٕمرف َ  اًمنَّ

 ىم٤مل صح٤ميب أي: ًمف ي٘م٤مل. (2)  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمدة ُمذه٥ُم  اًمّمالة وم٤ًمد أن: شمٌٕمف وُمـ

                                                           

ش اًمدراي٦م» ذم يمذا. سمٜمًٚمٞمامن قمكم سمـ أمحد ومٞمف واهتؿ ،ـمري٘مف ُمـ اجلقزي واسمـ شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف   (0)

 [.ُمٜمف].شيّمح ٓ» :(6)اًمٌخ٤مري وىم٤مل ،(95)

 وإن. شاًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف ،اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١مشمؿ ي٘مرأ  وٓ» :ش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م ىمقل اعم٤ٌمًمٖم٦م هذه وُمثؾ (2)

  :ؿمٞمئلم أطمد قمغم شمدل وم٢مهن٤م! واعم٤ٌمًمٖم٤مت اًمٕم٤ٌمرات هَذه ُمثؾ ُمـ اًمٕمج٥م يمؾ ًمٞمٕمج٥م اعمٜمّمػ اًمٕم٤مىمؾ

 .ويّمؿ يٕمٛمل اًمذي اًمتٕمّم٥م: إول
 اعمذهٌٞم٦م: احلدي٨م يمت٥م ُمـ يم٤مٟم٧م وًمق طمتك ،سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م آؿمتٖم٤مل وقمدم ،احلدي٨م سمٙمت٥م اجلٝمؾ: واًمث٤مين

 ذًمؽ وًمٕمؾ! اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م سملم اخلالف ومٞمف ذيمر ىمد وم٢مٟمف ًمٚمٓمح٤موي: شأصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» يمٙمت٤مب

 هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٔمٞمؿ ومٝمق يم٤من: إُمريـ وأي !اعمٗم٤مًمٞمس صٜمٕم٦م احلدي٨م قمٚمؿ: ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ىمقل ُمٜمِم٠م هق

سم٦م ذم ذًمؽ وُمثؾ. سمٕمدهؿ عمـ اًم٘مدوة هؿ اًمذيـ إئٛم٦م : وىمقًمف» :شاهلداي٦م ذح اًمٕمٜم٤مي٦م» ص٤مطم٥م ىمقل اًمٖمرا

د سم٠من وُأضِمٞم٥َم ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة سمقضمقب ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ٕن ٟمٔمر: ومٞمف: ىمٞمؾ. شاًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف»  سمف اعمرا

. شاإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اعم٘متدي ُمٜمع اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ ٟمٗمراً  صمامٟملم قمـ روي وم٢مٟمف اًمّمح٤مسم٦م: أيمثر إمج٤مع

سم٦م وُمقوع. اًمّمح٤مسم٦م أيمثر ًمٞمس اعم٘مدار هذا ٕن سمٌمء: وًمٞمس»: ىم٤مل صمؿ  ًمف ًمٞمس سمام اًمٕمدد هذا شمٕمٞملم اًمٖمرا

= 



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  66   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 هق أصح٤مسمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمؽ ايت اعم٤ًمًمؽ أىمقى أن اًمٔمٝمقر طمؼَّ  فمٝمر وم٢مذن:» !هبذا؟

 واظمت٤مره٤م احلًـ، سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م هق يمام اًمني٦م، ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ًمن ُمًٚمؽ

 ش.اًمزُمـ وم٘مٝم٤مء ُمـ مجع

 وُمـ ،- اًمديـ يقم اهلل ضمزاهؿ - اعمحدصملم ُمـ مج٤مقم٦م ُمذه٥م هق وهذا: »ىم٤مل

 ُيًٚمِّؿ آقمت٤ًمف: ُمتجٜم٤ٌمً  وإصقل، اًمٗم٘مف سمح٤مر ذم وهم٤مص اإلٟمّم٤مف، سمٜمٔمر ٟمٔمر

 ومٛمذه٥م ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ اًمتل وإصٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أيمثر أن ي٘مٞمٜمٞم٤مً  شمًٚمٞمامً 

 أضمد آظمتالف: ؿمٕم٥م ذم أؾمػم يمٚمام وإين. همػمهؿ ُمذاه٥م ُمـ أىمقى ومٞمٝم٤م اعمحدصملم

                                                           

 .ش!ذًمؽ؟ ذم رأُّيؿ قمـ وم٠مظمؼموه اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمدد هبذا اشمّمؾ اًمذي وُمـ! سمذًمؽ؟ اًمٜمص وم٠مجـ ُمًتٜمد:
 اًمٗم٘مٝم٤مء: يم٤ٌمر ذيمره وإن ،وأُمث٤مًمف وهذا: »(061) احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل. وهمػمه اًمٕمٞمٜمل أجْم٤مً  اًم٘مقل هذا ٟم٘مؾ وىمد

 اعمٕمتؼميـ: اعمخرضملم إمم قَمَزْوه٤م وٓ ،اًمديـ ذم ُمٕمتؼمة سم٠مؾم٤مٟمٞمد يًٜمدوه٤م ومل ،سمٛمحدصملم ًمٞمًقا  أيمثرهؿ ًمٙمـ

 .ـها. ش!اًمديـ؟ أُمقر ُمـ أُمر إصم٤ٌمت ذم سمف يٓمٛمئـ ومٙمٞمػ
 ُمـ صالة ىم٣م ُمـ»: طمدي٨م: »(85 ص) شُمقوققم٤مشمف» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء أُمث٤مل وذم

 سم٤مـمؾ. شؾمٜم٦م ؾمٌٕملم إمم قمٛمره ذم وم٤مشمتف صالة ًمٙمؾ ضم٤مسمراً  ذًمؽ يم٤من رُمْم٤من: ؿمٝمر ُمـ مجٕم٦م آظمر ذم اًمٗمرائض

 سمٜم٘مؾ قمؼمة ٓ صمؿ. ؾمٜمقات وم٤مئت٦م ُم٘م٤مم ي٘مقم ٓ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أن قمغم ،ًمإلمج٤مع ُمٜم٤مىمض ٕنف ىم٤مـمٕم٤ًم:

ح سم٘مٞم٦م وٓ ،شاًمٜمٝم٤مي٦م»  ُمـ أطمد إمم احلدي٨م أؾمٜمدوا وٓ ،اعمحدصملم ُمـ ًمٞمًقا  وم٢مهنؿ. شاهلداي٦م» ذا

ضملم  .شاعمخرِّ
ج وأي ج خمرِّ  ُمًٚمًؾ ؾمٜمد دون ُمـ - قمٜمف طم٤مؿم٤مهؿ - إًمٞمٝمؿ ٟمًٌتف وجمرد! هذا؟  ٍروى راو وأي! هذا؟ ظمرَّ

 ٓ دقمقى جمرد وم٢مٟمف اًم٘مراءة: شمرك ووضمقب ،احلرُم٦م ىمقل: اًم٘مقل هذا ُمـ وىمري٥م !سمف يٕمتد ٓ مم٤م سمرواشمف حمت٩م

 ُمـ اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة قمد اًمذي اًمٙمٞمداين ُمثؾ إٓ - يذيمره وٓ سمؾ - خيت٤مره وٓ ،وشمٕمٚمٞمؾ دًمٞمؾ ُمـ سمد

: " ورؾم٤مًم٦م"  اإلؿم٤مرة سمتحًلم اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم: " رؾم٤مًمتف ذم اعمٙمل اًم٘م٤مري قمكم قمٚمٞمف رد وىمد! اعمحرُم٤مت

 .اًمقاوح٤مت سم٤مًمدٓئؾ - ؾمٜمٞمتٝم٤م سمؾ – اإلؿم٤مرة صمٌقت وطم٘مؼ ،سمٚمٞمٖم٤مً  رداً "  سم٤مًمتدهلم اًمتزيلم
 سمدٓئؾ قمٚمٞمٝم٤م واؾمتدًمقا  ،احلٜمٗمٞم٦م ُمـ همٗمػمة مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي ومٝمق اًمتحريٛمٞم٦م: سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل وأُم٤م

ٌّف سمحٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م: وُم٤م هل٤م ُم٤م ُمع ،ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت  .اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤موؾ َوَيٜمَِْمطُ  ،اجل٤مهؾ يتٜم
 ؾمت٘مػ يمام - دراي٦م ىمقي – ًمٙمٜمف رواي٦م: وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وإن - وهق ،اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل هق: إىمقال هذه وأطمًـ

 ." - قمٚمٞمف
 أي٦م سمٕمد - ؾمٜمداً  وأىمقاه٤م ،قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م هل٤م ُم٤م وسملم ،وٟم٤مىمِمٝم٤م ،(059 - 74 ص) ذًمؽ ذم أدًمتٝمؿ ذيمر صمؿ

 ىمرأ: وإذا: " طمديثف صمؿ ،اعمٜم٤مزقم٦م ذم هريرة أيب طمدي٨ُم  ♂َوَأنِّمتُقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا▬: اًمٙمريٛم٦م

 يدل ٓ ذًمؽ يمؾ أن أجْم٤مً  قمٜمف وٟم٘مٚمٜم٤م سمٞمٜم٤م وىمد - قمٚمٞمف اًمٙمالم سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا صمؿ ،" وم٠منّمتقا 

 وٕمٞمٗم٦م وأيمثره٤م - إطم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م صمؿ ،- وشمِمقيش ختٚمٞمط ومٞمٝم٤م يم٤من إن إٓ اًمني٦م: ذم اًم٘مراءة ُمـ اعمٜمع قمغم

 وقمدم ،اإلُم٤مم ىمراءة سمٙمٗم٤مي٦م أصح٤مسمٜم٤م ىمقل أن ومٔمٝمر"  :ىم٤مل صمؿ. - احلرام قمغم شمدل ٓ يمٚمَّٝم٤م أهن٤م ُمع إؾم٤مٟمٞمد:

 خيؾ سمحٞم٨م اجلٝمر: ذم اإلُم٤مم ىمراءة ُمع اًم٘مراءة سمٙمراه٦م ىمقهلؿ ويمذا ،اًم٘مقة هم٤مي٦م ذم ًمٚمٛم٠مُمقم اًم٘مراءة اومؽماض

 [ُمٜمف]." اًمقصم٤مىم٦م هن٤مي٦م ذم ،ذًمؽ قمٜمد اًمًٙمقت ووضمقب ،سم٤محلرُم٦م أو ،سم٤مٓؾمتامع
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 وهؿ ٓ، يمٞمػ! ؿمٙمرهؿ وقمٚمٞمف! درهؿ ومٚمٚمف اإلٟمّم٤مف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ومٞمف اعمحدصملم ىمقل

اُب  طم٘م٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ورصم٦م  قمغم وأُم٤مشمٜم٤م زُمرهتؿ، ذم اهلل طمنمٟم٤م صدىم٤ًم، ذقمف وُٟمقَّ

 .ـهاش. وؾمػمهتؿ طمٌٝمؿ

 ([0/349) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

قب   ج  ةِ  يف الػاحتة قراءةِ  و  يَّ ر  اإلمام عذ تشقيش بدون الِّسر

 اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: »ضم٤مسمر وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ وم٘مد اًمني٦م: ذم وأُم٤م

 وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم

 .شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إظمريلم

 أجُّٙمؿ: »وم٘م٤مل سم٠مصح٤مسمف: اًمٔمٝمر صغم طملم وذًمؽ هب٤م، قمٚمٞمف اًمتِمقيش أنٙمر وإٟمام

ٌِِّح : ▬ىمرأ   .ش؟♂إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم
 رضمالً  أن قمروم٧م ىمد: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل[. اخلػم إٓ هب٤م ُأِردْ  ومل] أن٤م،: رضمؾ وم٘م٤مل

 .شظَم٤مجَلَٜمِْٞمٝم٤م
: وم٘م٤مل ،[سمف ومٞمجٝمرون] ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا : آظمر طمدي٨م وذم

 .شاًم٘مرآن قمكمَّ  ظمٚمٓمتؿ»

ش: اخلَْٚم٩م» وأصؾ. ٟم٤مَزقَمٜمِٞمٝم٤م: أي :شظم٤مجلٜمٞمٝم٤م: »- قمٛمران طمدي٨م ذم - ىمقًمف

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام - واًمٜمزع اجلذب

 شمداظمٚم٧م طمتك اًمًقرة، ىمراءة ذم حم٤مذاشمف قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمام: »اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 ش.ودم٤مَذسَمت٤م اًم٘مراءشم٤من

 أو ضمٝمره، ذم قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر: اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمكش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٞمف سمؾ اًم٘مراءة: أصؾ قمـ ٓ همػمه، أؾمٛمع سمحٞم٨م صقشمف، رومع

 .واح٠مُمقم ًمإلُم٤مم اًمٔمٝمر ذم اًمًقرة ىمراءة إصم٤ٌمت وومٞمف اًمني٦م، اًمّمالة ذم سم٤مًمًقرة
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 ذم اًمًقرة اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ أنف: وٕمٞمػ ؿم٤مذ وضمف وًمٜم٤م قمٜمدٟم٤م، احلٙمؿ وهٙمذا

 سم٤مإلٟمّم٤مت، ي١مُمر اجلٝمري٦م ذم ٕنف همٚمط: وهذا! اجلٝمري٦م ذم ي٘مرؤه٤م ٓ يمام اًمني٦م،

 قمـ سمٕمٞمداً  اجلٝمري٦م ذم يم٤من وًمق اؾمتامع، همػم ُمـ ًمًٙمقشمف ُمٕمٜمك ومال يًٛمع: ٓ وهٜم٤م

 .ـها. ذيمرٟم٤مه ح٤م اًمًقرة: ي٘مرأ  أنف وم٤مٕصح ىمراءشمف: يًٛمع ٓ اإلُم٤مم
 ومدلَّ  هي٦م: وهل اًمّمالة، هذه ذم اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنف ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمٗمْمؾ ُمـ وومٞمٝم٤م. اإلُم٤مم وراء اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم

 طمرف،♂ امل: ▬أىمقل ٓ أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل: يمت٤مب ُمـ طمروم٤مً 

 .شطمرفش ُمٞمؿ» و طمرف،ش ٓم» و طمرف،ش أخػ» وًمٙمـ
 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ أجقب ـمريؼ ُمـش 051 - 2/049» اًمؽمُمذي أظمرضمف

. ُمرومققم٤مً  ومذيمره:. .. ي٘مقل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمُ٘مَرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد

 .شصحٞمح طمًـ: »وىم٤مل
 اسمـ قمـ اًمقضمف هذا همػم ُمـ ويروى: »ىم٤مل صمؿ. ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .شسمٕمْمٝمؿ ووىمٗمف سمٕمْمٝمؿ، رومٕمف ُمًٕمقد: اسمـ قمـ إطمقص أبق ورواه. ُمًٕمقد
 سمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 2/429» اًمدارُمل اًمقضمف هذا ُمـ رواه: ىمٚم٧م

 .ُمقىمقوم٤مً  سمف إطمقص أيب قمـ اًم٤ًمئ٥م

 اًمٓمريؼ همػم ـمريؼ ُمـ ٕنف ُمقىمقوم٤ًم: يمقٟمف يي وٓ أجْم٤ًم، صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ش.661ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق. - خيٗمك ٓ يمام - ًمف ىمقة هق سمؾ إول،

 .أومم سم٤مب ُمـ هل٤م وؿمٛمقًمف وظم٤مرضمٝم٤م، اًمّمالة ذم اًم٘مراءة يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص وهق

 اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمْمؾ هذا ومٞمٝم٤م يٜم٤مل ومرص٦م ًمٚمٛمّمكم شمتًٜمك أن إذن اعمٕم٘مقل ُمـ ومٚمٞمس

 .وضمالهل٤م سم٤مًمّمالة شمٚمٞمؼ ٓ سم٠مُمقر سم٤مًمتٗمٙمػم سم٤مًمف ويِمٖمؾ يْمٞمٕمٝم٤م، صمؿ

 ش.ٟم٤مراً  ومقه ُُمٚمَئ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »طمدي٨م وأُم٤م

 ش. 569ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم وسمٞم٤مٟمف ومٛمقوقع،
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 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ىمقل: ًمٚمٛم٘متدي اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ومم٤م

: سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض

 ش.اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إظمريلم وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م»

. ُمقىمقف: اعمزي ىم٤ملش: اًمزوائد ذم: »اًمًٜمدي ىم٤ملش. 0/278» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد هذا: ىم٤مل صمؿ

 أظمذوا أهنؿ يٛمٙمـ: ي٘م٤مل أن إٓ اًمرومع، طمٙمٛمف اًم٤ٌمب هذا ذم اعمقىمقف: ي٘م٤مل وىمد

 .ـها. اًمرومع قمغم ىمراءهتؿ شمدل ومال اًم٤ٌمب: ذم اًمقاردة اًمٕمٛمقُم٤مت ُمـ ذًمؽ

 ([0/365) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف بعض عذ الؼرآن قارئل جيفر أن عـ الـفل عؾة

 قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمرْ  وٓ. سمف يٜم٤مضمٞمف سمام ومٚمٞمٜمٔمر رسمف: يٜم٤مضمل اعمّمكمِّ  إن: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

 .شسم٤مًم٘مرآن سمٕمض

 اًمنِّ  وشمٗمريغ اًمّمالة، قمغم اإلىم٤ٌمل ُمـ وُمٜمٕم٤مً  أذى ذًمؽ ذم ٕن: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل

َؾ  هل٤م،  ش.اًم٘مرآن ُمـ رسمف سمف يٜم٤مضمل ُم٤م وشَم٠َمُمُّ

 ومٌٖمػمه اعمّمٚملم: ٕذى طمٞمٜمئذٍ  ممٜمققم٤مً  اًم٘مرآن سم٘مراءة اًمّمقت رومع يم٤من وإذا: ىم٤مل

 .أومم وهمػمه احلدي٨م ُمـ

 وشمالوة اًمؼم، قمٛمؾ ذم اعمًٚمؿ أذى قمـ اعمًٚمؿ هنل وإذا: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 .ِتريامً  أؿمد ذًمؽ همػم ذم وم٠مذاه اًم٘مرآن:

 ([0/371) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼرآن فضائؾ مـ

 أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل: يمت٤مب ُمـ طمروم٤مً  ىمرأ  ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من
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 .شطمرفش ُمٞمؿ» و طمرف،ش ٓم» و طمرف،ش َأخِػ: »وًمٙمـ طمرف:♂ امل: ▬أىمقل ٓ
 ([0/372) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

،  بف اإلمامِ  وَجْفر   التَّلِمني 

 هب٤م ويٛمد جيٝمر،ش. آُملم: »ىم٤مل :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .صقشمف

 : ُم٤ًمئؾ وومٞمف

  ذم وظم٤مًمػ اًمٕمٚمامء، ُمـ اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق. ًمإلُم٤مم اًمت٠مُملم ينمع أنف :إوىل
 .شاإلُم٤مم ي١مُمـ وٓ اإلُم٤مم، ظمٚمػ َُمـ ُي١َمُّمـ: »وم٘م٤مل رواي٦م: ذم طمٜمٞمٗم٦م أبق ذًمؽ

 اإلُم٤مم ومرغ إذا يٜمٌٖمل: »وم٘م٤مل ظم٤مًمٗمف: صمؿ ،ش013ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد شمٚمٛمٞمذه ذيمره

 .ـهاش. سمذًمؽ وجيٝمرون ظمٚمٗمف، ُمـ وي١مُمـ اإلُم٤مم، ُي١َمُّمـ أنش اًمٙمت٤مب أم» ُمـ
 ٓ: »ُم٤مًمؽ قمـ رواي٦م وذم طمٜمٞمٗم٦م، أيب قمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمثُؾ  ُم٤مًمؽ قمـ روي وىمد

ـ ش 2/086» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام - قمٚمٞمٝمام شَمُردُّ  اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨مش. وم٘مط اجلٝمري٦م ذم ُي١َمُمِّ

: ومٗمٞمٝم٤م طمٜمٞمٗم٦م: أيب قمـ اًمرواي٦م هذه خم٤مًمٗم٦م قمغم اعمتقن يمت٥م أـمٌ٘م٧م أن ضمرم ومال ،-

ـ»  .شواح٠مُمقم اإلُم٤مم وُي١َمُمِّ

 صقشمف يرومع أن اإلُم٤مم طمؼ ذم اًمًٜم٦م أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م أن :الثاكقة ادسللة

 .سم٤مًمت٠مُملم

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم ي٘مقل وسمف: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ي٘مقل وسمف خيٗمٞمٝم٤م، وٓ سم٤مًمت٠مُملم، صقشمف يرومع اًمرضمؾ أن يرون سمٕمدهؿ: وُمـ واًمت٤مسمٕملم،

 .ـها. (0)شوإؾمح٤مق وأمحد، اًمِم٤مومٕمل،
                                                           

 سمـ إؾمح٤مق وىم٤مل". ظمٚمٗمف ُمـ ُيًٛمع: وم٘م٤مل سمآُملم؟ اجلٝمر قمـ أيب ؾم٠مخ٧م" ":ُم٤ًمئٚمف" ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل (0)

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ؾمٜم٦م وم٢مٟمف سمآُملم: اجلٝمر وأُم٤م: راهقيف سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل" ":ُم٤ًمئٚمف" ذم اعمروزي ُمٜمّمقر

= 



 70 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 أنف واحلؼش. وهمػمه اإلُم٤ممُ  سم٤مًمت٠مُملم ين إٟمف: »وم٘م٤مًمقا  قمٚمامؤٟم٤م: ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ

 ظمٓم٠م، أنف قمٚمٛم٧م وىمد. صقشمف هب٤م وظمٗمض: ؿمٕم٦ٌم طمدي٨م إٓ ذًمؽ: ذم طمج٦م هلؿ ًمٞمس

 ذيمرٟم٤مه٤م: اًمتل إطم٤مدي٨م جلٛمٞمع وُمٕم٤مرض قمددًا، وأيمثر ُمٜمف أطمٗمظ هق عمـ خم٤مًمػ

ـَ  َيًع مل وًمذًمؽ  سم٠من ًمقومَّْ٘م٧ُم  رء: هذا ذم إزمَّ  يم٤من وًمقش: »317» ىم٤مل أن إٓ اهلامم اسم

 زير ذم ىمقهل٤م سمٛمٕمٜمك: اجلٝمر ورواي٦م اًمٕمٜمٞمػ، اًم٘مرع قمدم: هب٤م يراد اخلٗمض رواي٦م

 .اعمًجد هب٤م ومػمشم٩م: هريرة أيب سمحدي٨م ذًمؽ قمغم اؾمتدل صمؿش. وذيٚمف اًمّمقت

 ذم يِم٤مهد يمام - دوي قمٜمف حيّمؾ اًمذي وم٢مٟمف اًمٞمؿ: ذم ىمٞمؾ إذا: واردم٤مضمف: »ىم٤مل

 ٓ: اًمقضمف هذا قمغم ي٘م٤مل أن ومٞمٜمٌٖمل هذا وقمغم ي٘مرع، يم٤من إذا ُم٤م سمخالف :- اعم٤ًمضمد

 .ـهاش. - سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف يمام - ي٘مرع

 اًمتٍميح قمدم ذم آطمتٞم٤مط ُمـش. ر هذا ذم إزمَّ  يم٤من وًمق: »ىمقًمف ِت٧م ُم٤م وشم٠مُمؾ

 ُمـ سم٤محلؼ ضمٝمر وىمد اًمٕمٚمامء، حم٘م٘مل ُمـ وُٕمث٤مًمف ًمف ٟمرو٤مه ٓ مم٤م اعمذه٥م: سمٛمخ٤مًمٗم٦م

 طمٞم٨م ُمـ ىمقي اجلٝمر أن واإلٟمّم٤مف: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمٚمٙمٜمقي: احلًٜم٤مت أبق قمٚمامئٜم٤م

: وومٞمف. يمالُمف ومذيمر:. ..ش ىم٤مل طمٞم٨م :شاحلَْٚم٦ٌم ذم طم٤مج أُمػم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر وىمد اًمدًمٞمؾ،

 .اٟمتٝمكش. عمت٠مُمٚمف رء قمـ يٕمرى ٓ سمام ًمٚمٛمذه٥م ُم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م ورضمح»
 ([0/373) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالتلمني ادممتقن جيفر هؾ

 - ؾمٌؼ يمام - إؾمح٤مق ومذه٥م ظمالف: ومٞمف هب٤م؟ اعم١ممتقن جيٝمر هؾ :الثالثة ادسللة

 وهمػمهش 2/202ش »اًمٗمتح» ذم يمام اًم٘مديؿ: اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق هب٤م، جيٝمرون أهنؿ إمم

 .اًمٗمتقى وقمٚمٞمف: ىم٤مل

                                                           

ومؼ وذًمؽ سمٕمده: ُمـ وأصح٤مسمف  ُيًٛمع ضمٝمراً  جيٝمر أن وقمٚمٞمف ،أخزم اإلُم٤مم قمغم وهق ،اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف ًمٞمقا

ـٌ  اًمّمٗمقف: آظمر ُيًٛمع طمتك ذًمؽ قمغم زاد وإن ،وم٘مط يٚمٞمف ُمـ : ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذيمر ح٤م ،أجْم٤مً  وَمَحً

 شمرائل أن وإي٤مك ُم٠مُمقم، أو َأمَّ  ؽذًم ُمـ سمد ومال. اًمرضم٤مل ظمٚمػ وهق ،اًمٜم٤ًمء صػ َأؾمٛمعَ  طمتك".  آُملم" 

 [ُمٜمف]". احلؼ ُمـ يًتحٞمل ٓ اهلل وم٢من ُمٙمروه: إمم شُمٜم٥ًم أن ُمـ ظمقوم٤مً  أو ،اؾمتحٞم٤مء شمدقمف أو ،اًمٜم٤مس
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 .جيٝمر أنف أصحٝمام ىمقٓن: اعم٠ًمخ٦م ذم: إيمثر ىم٤مل: اًمراومٕمل وىم٤مل
 وإًمٞمفش. ُمذهٌٜم٤م ُمـ اًمّمحٞمح وهق» :شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل: ىمٚم٧م

 قمـ اًمِم٤مومٕمل ؾمئؾ: اًمرسمٞمع ىم٤مل: »وىم٤مل ،ش3/7ش »اعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذه٥م

 وُم٤م: وم٘مٚم٧م. أصقاهتؿ ظمٚمٗمف ُمـ هب٤م يرومع ٟمٕمؿ،: ىم٤مل سمآُملم؟ صقشمف يرومع هؾ: اإلُم٤مم

: إئٛم٦مَ  أؾمٛمع يمٜم٧م: قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ أن٠ٌمن٤م: وم٘م٤مل احلج٦م؟

ـَ  ـْ  اًمزسمػمِ  اسم ٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك. آُملم: ظمٚمٗمٝمؿ وُمـ. آُملم: ي٘مقًمقن سمٕمده وَُم  .شًَمٚمجُّ
 .اًمرسمٞمع ـمريؼ ُمـش 2/59» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف إثر هذا: ىمٚم٧م
 ُمـ -ش اعمٖمٜمل اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ُم٤م قمغم -ش اًمث٘م٤مت» يمت٤مب ذم طم٤ٌمن واسمـ هق أظمرج صمؿ

 قمـ - ِتريػ وهق. أجقب: اًمٌٞمٝم٘مل وذم - َٟمْقف أيب سمـ ظم٤مًمد قمـ ُمٓمرف ـمريؼ

: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا اعمًجد: هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ُمئتلم أدريم٧م: ىم٤مل قمٓم٤مء

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ▬ ٤مًمِّلمَ  َو  ش. آُملم» سمـ رضم٦م هلؿ ؾمٛمٕم٧م :♂اًمْمَّ
 اسمـ قمٜمٕمٜم٦م: إومم: قمٚمت٤من ومٗمٞمف: إول أُم٤م: ٟمٔمر إثريـ هذيـ صمٌقت ذم وًمٙمـ

 .ُمدًمس وهق ضمري٩م،
 ًمف ؾم٤مق وىمد :- اًمٗم٘مٞمف اعمٙمل اًمزٟمجل: وهق - ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ وٕمػ: واًمث٤مٟمٞم٦م

: اًمذهٌل ىم٤مل صمؿ ُمٜم٤ميمػَم، أطم٤مدي٨َم ش اًمتٝمذي٥م» ذم واحل٤مومظ ،شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل

 ش.ويْمٕمػ اًمرضمؾ، ىمقة هب٤م شُمَردُّ  وأُمث٤مهل٤م إطم٤مدي٨م ومٝمذه»

 .شإوه٤مم يمثػم صدوقش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل
: اصمٜم٤من إٓ قمٜمف يرو مل وم٢مٟمف ٟمقف: أيب سمـ ظم٤مًمد ضمٝم٤مًم٦م ومٕمٚمتف: اًمث٤مين إثر وأُم٤م

 ذم ومٝمق. إؾمح٤مق أيب سمـ يقٟمس: وأظمر ،- ـمريػ اسمـ: وهق - هذا ُمٓمرف: أطمدمه٤م

. اًمتقصمٞمؼ ذم شم٤ًمهٚمف ُمـ قمٚمؿ ح٤م يٗمٞمد: ٓ ًمف طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ اًمٕمداًم٦م، جمٝمقزم قمداد

 رضمع ذًمؽ أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف هبام، آطمتج٤مج يّمٚمح ٓ أثران أهنام اًمٌٞم٤من هذا ُمـ ومٔمٝمر

ش إم» ذم وٟمّمف. سمآُملم جيٝمر ٓ اعم١مشمؿ إن: اجلديد ذم وم٘م٤مل اًم٘مديؿ: ىمقًمف قمـ اًمِم٤مومٕمل

 صقشمف: هب٤م ورومع. آُملم: ىم٤مل :شاًم٘مرآن أم» ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ وم٢مذاش: »0/65»

 هب٤م، جيٝمروا أن أطم٥م وٓ أنٗمًٝمؿ، وأؾمٛمٕمقا  ىم٤مًمقه٤م، ىم٤مهل٤م: وم٢مذا. ظمٚمٗمف ُمـ هب٤م ًمٞم٘متدَي 

: وم٢من  .ـهاش. قمٚمٞمٝمؿ رء ومال ومٕمٚمقا
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 ضمٝمره روى ممـ أطمد يذيمر مل وأجْم٤مً  ؾمٌؼ، ح٤م (0)شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ٟم٠مظمذ وهبذا

 ًمٜم٘مٚمقه ذًمؽ: يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  ومٚمق وراءه، هب٤م جيٝمرون يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن سم٤مًمت٠مُملم ملسو هيلع هللا ىلص

 .إصؾ ظمالف هب٤م اجلٝمر وأن ؾمٞمام ٓ إًمٞمٜم٤م،

قًم٤م َرسمَُّٙمؿْ  اْدقُمقا ش: ▬7/55» شمٕم٤ممم ىم٤مل ـَ  حُي٥ِمُّ  َٓ  إِٟمَّفُ  َوظُمْٗمٞم٦َمً  شَمَيُّ  ومال :♂اعمُْٕمَتِدي

 .صحٞمح سمدًمٞمؾ إٓ إصؾ هذا قمـ اخلروج جيقز
 قمداه ُم٤م ومٞمٌ٘مك ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت اإلُم٤مم: سمجٝمر يتٕمٚمؼ ومٞمام قمٜمف ظمَرضمٜم٤م وىمد

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. إصؾ قمغم
ش 3/364ش »اعمحغم» ذم إثر أظمرج ىمد طمزم اسمـ رأج٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م سمٕمد إين صمؿ

 أم» أثر قمغم ي١مُّمـ اًمزسمػم اسمـ أيم٤من: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد إمم

 .ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك وراءه ُمـ وي١مُّمـ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؟شاًم٘مرآن

: ويٜم٤مديف ومٞم٘مقل ىمٌٚمف، اإلُم٤مم ىم٤مم وىمد اعمًجد يدظمؾ هريرة أبق ويم٤من: قمٓم٤مء ىم٤مل

 ش. آُملم» سمـ شمًٌ٘مٜمل ٓ
ش: اًم٘مرآن أم» َأثَر قمغم أنٗمًٝمؿ هؿ ي٘مقًمقن إئٛم٦م أؾمٛمع يمٜم٧م وًم٘مد: قمٓم٤مء ىم٤مل

 .ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك وراءهؿ: وُمـ هؿ ،شآُملم»
 .ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف ُمرومققم٤مً  ًمٞمس ٕنف ومٞمف: طمج٦م ٓ وًمٙمـ صحٞمح، اإلؾمٜم٤مد ومٝمذا
ش0/65» اًمِم٤مومٕمل ووصٚمف ،شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف

(2). 

 (2) ([0/378) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

                                                           

 .ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم شمراضمع ؾمٞم٠ميت (0)

 سمرىمؿ"  اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ"  ذم وهق" : (2/369" ) اًمْمٕمٞمٗم٦م"  ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ىم٤مل: (شمٜمٌٞمف)  (2)

 . (3/364" ) اعمحغم"  ذم طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ ،(2 ج/2641)

 هذا سمذًمؽ وصم٧ٌم ،شمدًمٞمًف سمذًمؽ وم٠مُِمٜم٤َّم ُم٤ٌمذة: قمٓم٤مء قمـ ذًمؽ شمٚم٘مك أنف اًمرواي٦م هذه ذم ضمري٩م اسمـ سح وم٘مد

 .اًمزسمػم اسمـ قمـ إثر

 ٓ أن وم٠مؿمؽمط احلٙمؿ، سمـ عمروان ي١مذن ٤منيم هريرة أب٤م إن: راومع أبق وم٘م٤مل هريرة: أيب قمـ ٟمحقه صح وىمد

٤مًمِّلمَ ▬: سمـ يًٌ٘مف َٓ : ▬وانُمر ىم٤مل إذا ومٙم٤من. اًمّمػ دظمؾ ىمد أنف يٕمٚمؿ طمتك ♂اًمْمَّ ٤مًمِّلمَ  َو  أبق ىم٤مل :♂اًمْمَّ

 أظمرضمف. هلؿ همٗمر اًمًامء: أهؾ شم٠مُملم ٕرضا أهؾ شم٠مُملمُ  واومؼ إذا: وىم٤مل ،صقشمف هب٤م َيُٛمدُّ  ♂آُملم▬: هريرة

= 
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 زيادة دون التلمني عذ آقتصار

ش: 2/269ش »اًمت٘مري٥م ذح» ذم زرقم٦م أبق احل٤مومظ ىم٤مل: اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م

 اشم٤ٌمقم٤مً  قمٚمٞمف: زي٤مدة همػم ُمـش اًمَٗم٤مِِت٦َم» قم٘م٥م اًمت٠مُملم قمغم آىمتّم٤مر اعمًتح٥م»

 اهلل رؾمقل ؾمٛمع أنف: طُمْجر سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل رواه ُم٤م وأُم٤م ًمٚمحدي٨م،

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعمُْٖمُْمقِب  هَمػْمِ : ▬ىم٤مل طملم ملسو هيلع هللا ىلص ٤مًمِّلمَ  َو ش. آُملم زم، اهمٗمر رب: »ىم٤مل♂ اًمْمَّ

 .شوٕمٞمػ وهق اًمٜمٝمِمكم، سمٙمر أب٤م إؾمٜم٤مده ذم وم٢من
 اجل٤ٌمر قمٌد سمـ أمحد ـمريؼ ُمـش 2/58ش »اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم هق: ىمٚم٧م

 اًمَٞمْحَّمٌل اهلل قمٌد أيب قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ اًمٜمٝمِمكم سمٙمر أيب قمـ أيب صمٜم٤م: اًمُٕمٓم٤مِردي

 .سمف وائؾ قمـ
 سمـ سم٠ممحد وأقمٚمف ،-ش اعمجٛمع» ذم يمام - أجْم٤مً  اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ

 مج٤مقم٦م، ووٕمٗمف يُمري٥م، أبق قمٚمٞمف وأثٜمك اًمدارىمٓمٜمل، وصم٘مف: »وم٘م٤مل هذا: اجل٤ٌمر قمٌد

 ش.وٕمٞمػ» هقش: اًمت٘مري٥م» وذمش. ُمٜمٙمراً  طمديث٤مً  ًمف َأرَ  مل: قمدي اسمـ وىم٤مل

 .شسم٤مإلرضم٤مء رُمل صدوق،: »اًمٜمٝمِمكم سمٙمر أيب شمرمج٦م ذم وىم٤مل
 .سم٤مًمٜمٝمِمكم إقمالًمف ُمـ أومم - اهلٞمثٛمل صٜمع يمام - سم٤مًمُٕمٓم٤مِردي وم٢مقمالًمف: ىمٚم٧م

 ([0/382) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

                                                           

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده(. 2/59) اًمٌٞمٝم٘مل

 يٓمٛمئـ وم٤مًم٘مٚم٥م قمٜمٝمام: صح اًمذي اجلٝمر ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمزسمػم واسمـ هريرة أيب همػم قمـ يث٧ٌم مل وم٢مذا

 ." أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ خي٤مًمػ أثراً  أن أقمٚمؿ وٓ ،أجْم٤مً  سمذًمؽ ًمألظمذ

 أمحد اإلُم٤مم رأج٧م صمؿ ،ذًمؽ ذم اشم٤ٌمقمٝمام إمم صمٛم٦م ومٛمٚم٧م" : (078 ص" ) اعمٜم٦م مت٤مم"  ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف وىم٤مل

 ." -( 72/259" ) ُم٤ًمئٚمف"  ذم قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف رواه ومٞمام - سمف ىم٤مل

 ضمٝمراً  يٙمقن اإلُم٤مم وراء اعم٘متديـ شم٠مُملم: (وم٤مئدة" ): (012 ص" ) اًمّمالة صٗم٦م"  ُمٓمٌقع ذم اهلل رمحف وىم٤مل

 اًمذي هق هذا. قمٜمف يت٠مظمرون وٓ ،- اعمّمٚملم مج٤مهػم يٗمٕمؾ يمام – سمف يًٌ٘مقٟمف ٓ اإلُم٤مم: شم٠مُملم ُمع وُم٘مروٟم٤مً 

 [.اًمٜم٤مذ طم٤مؿمٞم٦م".] أظمػماً  قمٜمدي شمرضمح



 75 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 اإلمام تلمني ب عقد يؽقن ادلمقم تلمني

 هَمػْمِ : ▬اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ومٞم٘مقل اإلُم٤مم: شم٠مُملم سُمَٕمْٞمدَ  سم٤مًمت٠مُملم اعم٘متديـ ي٠مُمر ويم٤من

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعمُْٖمُْمقِب  ٤مًمِّلمَ  َو  وإن. آُملم: شم٘مقل اعمالئٙم٦م وم٢من] آُملم:: وم٘مقًمقا  :♂اًمْمَّ

 [. آُملم: ي٘مقل اإلُم٤مم
ـ إذا: ًمٗمظ وذم» ٜمقا  اإلُم٤مم: أُمَّ  ًمٗمظ وذم» اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ :شوم٠مُمِّ

 أطمدمه٤م ومقاومؼ. آُملم: اًمًامء ذم واعمالئٙم٦مُ . آُملم: اًمّمالة ذم  أطمديمؿ ىم٤مل إذا: آظمر

م ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  :شأظمر  .ذٟمٌف ُمـ شم٘مدَّ
 ذم طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٜمدب، قمغم إُمر هذا اجلٛمٝمقر محؾش: وم٘مقًمقا : »ىمقًمف

 ش. 3/262ش »اعمحغم»
ـُ  وطمٙمكش: »2/201» احل٤مومظ ىم٤مل  قمغم وضمقسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ سَمِزيزة اسم

 .إُمر سمٔم٤مهر قمٛمالً  اح٠مُمقم:

 ش.ُمّمؾ يمؾ قمغم اًمٔم٤مهري٦م وأوضمٌف: ىم٤مل

 ٓ ًمٙمـ وم٘مط، اح٠مُمقم قمغم اًمقضمقب احلدي٨م ُمـ واًمٔم٤مهرش: »2/087» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

ـ سم٠من ُم٘مٞمداً  سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً:  .ـهاش. وم٘مط ومٛمٜمدوب واعمٜمٗمرد: اإلُم٤مم وأُم٤م. اإلُم٤مم ُي١َمُمِّ

 ذم اإلُم٤مُمٞم٦م: قمغم رد احلدي٨م ذمش: »2/266»[ اًمٕمراىمل] زرقم٦م أبق احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمًٚمػ إلمج٤مع ظم٤مرىمقن ذًمؽ ذم وهؿ هل٤م، ُمٌٓمؾ اًمّمالة ذم اًمت٠مُملم أن دقمقاهؿ

 .ـهاش. ؾم٘مٞمٛم٦م وٓ صحٞمح٦م ٓ ذًمؽ: ذم هلؿ طمج٦م وٓ واخلٚمػ،

 شم٠مُمٞمٜمٙمؿ ي٘مع طمتك اإلُم٤مم: ُمع ىمقًمقا : احلدي٨م ُمٕمٜمكش: »0/224» اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 أهنؿ قمغم يدل وٓ خي٤مًمٗمف، ٓ وم٢مٟمف :شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم: أُمـ إذا» :ىمقًمف وم٠مُم٤م. ُمٕم٤مً  وشم٠مُمٞمٜمف

: يريد. وم٤مرطمٚمقا  إُمػم: رطمؾ إذا: اًم٘م٤مئؾ يم٘مقل هق وإٟمام شم٠مُمٞمٜمف، وىم٧م قمـ ي١مظمروٟمف

 هذا وسمٞم٤من رطمٞمٚمف، ُمع رطمٞمٚمٙمؿ ًمٞمٙمقن ًمالرِت٤مل: ومتٝمٞم٠موا اًمرطمٞمؾ، ذم إُمػم أظمذ إذا

 شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ. آُملم: شم٘مقل واعمالئٙم٦م آُملم:: ي٘مقل اإلُم٤مم إن: »أظمر احلدي٨م ذم



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  76   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 واطمد: وىم٧م ذم اًمت٠مُمٞمٜم٤من جيتٛمع أن وم٠مطم٥مش. ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م: شم٠مُملم

 .ـهاش. اعمٖمٗمرة رضم٤مءَ 
: ىمقًمف ًمٕمٛمقم أجْم٤ًم: واح٠مُمقم ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمت٠مُملم اؾمتح٤ٌمب ومٞمفش: أطمديمؿ: »ىمقًمف

 ش.أطمديمؿ»

ـ اًمٗمذَّ  أن قمغم اشمٗم٘مقا  وىمدش: »اعمٗمٝمؿ» ص٤مطم٥م ىم٤مل  واح٠مُمقم واإلُم٤مم ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُي١َمُمِّ

ن ومٞمام ا ٜم٤من ومٞمف ُيِنّ  .شُي١َمُمِّ

 ش. 2/267ش »اًمتثري٥م ـمرح» ذم يمذا
 هذا ذم وٕمٞمٗم٦م ومِم٤مذةش. شم٠مظمر وُم٤م: »زي٤مدة وأُم٤مش: ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م: »ىمقًمف

 .شاعمًجد ذم عمـ همٗمر: »وُمثٚمٝم٤م ،-ش 2/200ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام - احلدي٨م

 ش. سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ضمٝمر سم٤مب: »سمـ احلدي٨م هلذا شمرضمؿ اًمٌخ٤مري أن واقمٚمؿ
 .واًمٜم٤ًمئل ُم٤مضمف، اسمـ ًمف شمرضمؿ ويمذًمؽ

٤م سمآُملم: اإلُم٤مم أه ًمق إذ سمآُملم، اجلٝمر اعمّمٜمػ ُمٜمف أظمذ: »اًمًٜمدي ىم٤مل  قَمٚمِؿَ  َحَ

 .شم٠مُمٞمٜمف قمٜمد سم٤مًمت٠مُملم إي٤مهؿ إُمر حيًـ ومال اإلُم٤مم، سمت٠مُملم اًم٘مقمُ 
 اًمٔم٤مهر هق وهذا سم٤مجلٝمر، اًمتٍميح ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م يرضمحف دىمٞمؼ اؾمتٜم٤ٌمط وهذا

 .(0)اعمت٤ٌمدر

. اًم٘مراءة قمـ سم٤مًمًٙمقت اإلُم٤مم ًمت٠مُملم ُمٕمرومتٝمؿ إُمر ذم يٙمٗمل: ي٘م٤مل ىمد ٟمٕمؿ:

 سمؾ آُملم:: ي٘مقل صمؿ اًم٘مراءة، قمـ اإلُم٤مم يًٙم٧م ُم٤م يمثػماً  سمؾ وٕمٞمٗم٦م: ُمٕمروم٦م شمٚمؽ ًمٙمـ

 إذا اإلُم٤مم شم٠مُملم قمغم اعم٘متدي شم٠مُملم ومٞمت٘مدم اًمالئؼ: هق واًمت٠مُملم اًم٘مراءة سملم اًمٗمّمؾ

                                                           

 وهق» :احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ ،ُم٤مًمؽ قمـ يروى يمام ،ي١مُمـ ٓ اإلُم٤مم أن قمغم سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج شمٌٓمؾ واًمزي٤مدة  (0)

 ش.ي١مُمـ اإلُم٤مم يمقن ذم سيح

 وُمٜمٝمؿ ،اعمًٚمٛملم مجٝمقر ىمقل وهق: "(7/03" )اًمتٛمٝمٞمد" ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ًمف ويِمٝمد: ىمٚم٧م

 سمـ ائؾوو( هذا: يٕمٜمل) هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ًمّمحتف قمٜمف: اعمدٟمٞملم رواي٦م ذم ُم٤مًمؽ

 [ُمٜمف].♂ىمٌٚمف اًمذي يٕمٜمل". طُمْجر



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

َٓ : ▬اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »رواي٦م وًمٙمـ إُم٤مرة، هذه قمغم اقمتٛمد ٤مًمِّلمَ  َو  رسمام♂. ..ش اًمْمَّ

 .ومٚمٞمت٠مُمؾ اًمت٠مويؾ، هذا يرضمح
ـ إذا: »ومرواي٦م وطمٞمٜمئذٍ . اًمرواة شمٍموم٤مت ُمـ اًمٚمٗمٔملم أطمد أن وإىمرب  أؿمٝمر أُمَّ

 .ـهاش. أقمٚمؿ واهلل. إصؾ شمٙمقن أن أؿمٌف ومٝمل وأصح:
 ([0/382) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾعبد آشتجابة التلمني فضائؾ مـ

ٌُْٙمؿ آُملم:: وم٘مقًمقا : »آظمر طمدي٨م وذم  .شاهلل جُيِ
 اًمت٠مُملم: قمغم قمٔمٞمؿ طم٨م وهذا. دقم٤مءيمؿ يًتجٞم٥م: أي سم٤مجلٞمؿ: هقش: جيٌٙمؿ»

 .اًمٜمقوي ىم٤مًمف. سمف آهتامم ومٞمت٠ميمد
 ([0/387) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التلمني فضائؾ مـ

َدشْمُٙمؿ ُم٤م: »ي٘مقل ويم٤من ًَ  واًمت٠مُملم اًمًالم قمغم طمًدشمٙمؿ ُم٤م رء قمغم اًمٞمٝمقد طَم

 ىم٤مًمف. ُمٜمٝمام اإليمث٤مر سمٙمؿ وم٤مًمالئؼ: أي. وسمريمتٝمام ومْمٚمٝمام ُمـ قمٚمٛمقا  ح٤مش   اإلُم٤مم ظمٚمػ

 . اًمًٜمدي
 ([0/388) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الفاحت٘ بعد القساٛٗ





 80 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م 

ف   ة» بعَد  ملسو هيلع هللا ىلص قراءت   لعارض واإلقصار فقفا واإلضالة« الَػاحِتَ

 :56 ،55 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 سمٕمض أو اجلٜم٤مزة، صالة ذم طمتك أظمرى، ؾمقرة اًمٗم٤مِت٦م، سمٕمد ي٘مرأ  أن ويًـ

 .إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم أي٤مت
 أو ؾمٕم٤مل، أو ؾمٗمر، ًمٕم٤مرض أطمٞم٤مٟم٤م، وي٘مٍمه٤م أطمٞم٤مٟم٤م، سمٕمده٤م اًم٘مراءة ويٓمٞمؾ

 .صٌل سمٙم٤مء أو ُمرض،

 ويم٤من. همػمه٤م ؾمقرةش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 صٌل سمٙم٤مء أو ُمرض، أو ؾمٕم٤مل، أو ؾمٗمر، ًمٕم٤مرض أطمٞم٤مٟم٤مً  وي٘مٍمه٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم، يٓمٞمٚمٝم٤م

ف شمّمكم ز: »قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل يمام :ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمف أُمُّ  ذم يقم ذات ملسو هيلع هللا ىلص ضمقَّ

 ي٤م: وم٘مٞمؾ ،شاًم٘مرآن ذم ؾمقرشملم سم٠مىمٍم وم٘مرأ  اًمّمٌح، صغم: آظمر طمدي٨م وذم» اًمٗمجر

زت؟ مل! اهلل رؾمقل  شمّمكم: ُمٕمٜم٤م أُمف أن ومٔمٜمٜم٧م  صٌل، سمٙم٤مء ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل ضمقَّ

 ش. أُمف ًمف أومرغ أن وم٠مردت

ز: »ىمقًمف  .شظمٗمػ: أيش: »ضمقَّ
زُ : وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ذمش: »اًمّمٌل سمٙم٤مء» ىمقًمف  اعم٤ًمضمد، اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقا

 .احلدي٨م. ..ش صٌٞم٤مٟمٙمؿ ُم٤ًمضمَديمؿ ضمٜمٌقا : »إًمًٜم٦م قمغم اعمتداول احلدي٨م وأُم٤م
 واحل٤مومظ واهلٞمثٛمل، واعمٜمذري، اجلقزي، اسمـ وٕمٗمف وممـ. اشمٗم٤مىم٤مً  سمف حيت٩م ٓ ومْمٕمٞمػ،

 .شًمف أصؾ ٓ: »اإلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد وىم٤مل واًمٌقصػمي، اًمٕمً٘مالين، طمجر اسمـ
 ([0/390) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا إخرتني الركعتني يف الػاحتة بعد شقرة قراءة شـقة

 .أطمٞم٤مٟم٤م أجْم٤م إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ويًـ
 ([0/393) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ[.]62 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  82   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 الصالة يف ادؼروءة السقرة إكامل

ًمف أهمٚم٥م ذم ويٙمٛمٚمٝم٤م اًمًقرة، أول ُمـ يٌتدئ ويم٤من  يمؾ أقمٓمقا : وي٘مقل.  أطمقا

 .شريمٕم٦م ؾمقرة ًمٙمؾ: ًمٗمظ وذم» واًمًجقد اًمريمقع ُمـ طَمٔمَّٝم٤م ؾمقرة
 ىم٤مل يمام سمًقرة: ريمٕم٦م يمؾ ذم اعمّمكم ي٘مرأ  أن إمم ُم٤مًمؽ ذه٥م: اعمُٜمػَمِّ  سمـ اًمزيـ ىم٤مل

 .واًمًجقد اًمريمقع ُمـ طمٔمٝم٤م ؾمقرة ًمٙمؾ: قمٛمر اسمـ

 .اًم٤ٌمىمل ويؽمك سمٕمْمٝم٤م، قمغم ي٘متٍم وٓ ريمٕمتلم، ذم اًمًقرة شم٘مًؿ وٓ: ىم٤مل

 .إومم ظمالف هق سمؾ صالشمف، شمٗمًد مل ذًمؽ: ومٕمؾ وم٢من: ىم٤مل
: اعمُٜمػَمِّ  اسمـ ىم٤مل صمؿ. اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق: »وىم٤مل ،ش2/214ش »اًمٗمتح» ذم ذيمره

ؿِ  ُمـ أظمػ اًمتٙمرير أن ئمٝمر واًمذي ًْ  ومٞمام اًمٙمراه٦م وؾم٥ٌم. ـها. ريمٕمتلم ذم اًمًقرة ىَم

 إمم يم٤مٟمتٝم٤مئف يٙمـ مل ومٞمف، ىمٓمع ُمقوع وم٠مي سمٌٕمض: سمٕمْمٝم٤م ُمرشمٌط اًمًقرة أن ئمٝمر

 ذم ىمٓمع وإن فم٤مهرة، اًمٙمراه٦م يم٤مٟم٧م شم٤مم: همػم وىمػ ذم ىمٓمع إن وم٢مٟمف اًمًقرة، آظمر

 إنّم٤مري ىمّم٦مش اًمٓمٝم٤مرة» ذم شم٘مدم وىمد. إومم ظمالف أنف خيٗمك ومال شم٤مم: وىمػ

 أن ومٙمره٧م ؾمقرة، ذم يمٜم٧م: وىم٤مل صالشمف، ي٘مٓمع ومٚمؿ سمًٝمؿ، اًمٕمدو رُم٤مه اًمذي

 .أىمٓمٕمٝم٤م

 .شذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأىمره
 .طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد وهمػمهش 30 - 0/31» داود أبق أظمرضمف ـمقيؾ طمدي٨م هق: ىمٚم٧م
 ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي إٓ ُمٜمف: اعمراد قمـ وأب٤من احلدي٨م ذح ُمـ أضمد ومل هذا،

 ش.واًمًجقد اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة يٙمره ومال: أي: »ىم٤مل طمٞم٨م يّم٥م ومل ،شاًم٘مدير

د أن وحيتٛمؾ: آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤مل  صالة قم٘مٌٝم٤م ومّمٚمقا  ؾمقرة: ىمرأتؿ إذا: اعمرا

 .إظمرى ذم اًمنموع ىمٌؾ

د أن وحيتٛمؾ  سمٛمٜمزًم٦م مه٤م اًمٚمذيـ واخلْمقع اخلِمقع ُمـ طم٘مٝم٤م اًم٘مراءة أوومقا : اعمرا

 .ـها. وم٤مؾمجدوا ؾمجدة: سمآج٦م ُمررشمؿ وإذا اًمّمالة، ذم واًمًجقد اًمريمقع
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 واعمٕمٜمك اًمث٤مين، اًمٚمٗمظ ؾمٞمام ٓ احلدي٨م: ًمٗمظ قمـ ضمداً  سمٕمٞمدان آطمتامٓن وهذان

 .قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد سمف اًمٕمٛمؾ إمم يذه٥م مل اًمث٤مين
 ُمٜمف يٗمٝمٛمقا  مل اًمرواة ًمٙمـ احلدي٨م: فم٤مهر إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب هق إول واعمٕمٜمك

 قمنميـ سملم جيٛمع يم٤من - رواشمف أطمد - اًمٕم٤مًمٞم٦م أب٤م وم٢من :- خترجيف ذم ؾمٌؼ يمام - ذًمؽ

 اسمـ سَمٚمَّٖمف ح٤م ويمذًمؽ. ذًمؽ شمرك سمٚمٖمف: ومٚمام احلدي٨م، يٌٚمٖمف أن ىمٌؾ ريمٕم٦م ذم ؾمقرة

 أن وم٠مراد اًمًقر: سملم جيٛمع يم٤من قمٛمر اسمـ سم٠من وقم٤مروف ذًمؽ، اؾمتٖمرب ؾمػميـ:

 أنف: احلدي٨م ُمٕمٜمك أن[ قمغم] ؾمػميـ واسمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م أبق اشمٗمؼ وم٘مد. احلدي٨م ُمـ يتح٘مؼ

 .ريمٕم٦م يمؾ ذم ؾمقرة قمغم آىمتّم٤مر يٜمٌٖمل
 :اًمث٤مين اًمٚمٗمظ هق اعمٕمٜمك هلذا دًٓم٦م إًمٗم٤مظ وأىمرب

 ،شريمٕم٦م ذم اًمًقر مجع سم٤مب» ذم اًمٓمح٤موي أورده وًمذًمؽش. ريمٕم٦م ؾمقرة ًمٙمؾ»

 ُمـ ريمٕم٦م يمؾ ذم يزيد أن ًمٚمرضمؾ يٜمٌٖمل ٓ: وم٘م٤مًمقا  ىمقم، هذا إمم ذه٥م وىمد: »ىم٤مل صمؿ

 .ـهاش. احلدي٨م هبذا ذًمؽ ذم واطمتجقا ش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» ُمع ؾمقرة قمغم صالشمف

 ريمٕم٦م: يمؾ ذم يم٤مُمٚم٦م ؾمقرة: أي ريمٕم٦م: ؾمقرة ًمٙمؾ: احلدي٨م ُمٕمٜمك أن وحيتٛمؾ

ٝم٤م: أن قمٚمٞمف سمؾ سمٕمْمٝم٤م: قمغم ي٘متٍم ومال: أي  .يم٤مُمالً  هب٤م اًمريمٕم٦م طمظ ًمٞمٙمقن ُيتِٛمَّ
ـُ  ىمٌٚمف اًمذي وإمم اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد : سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م سمقب طمٞم٨م ٟمٍم: اسم

 احلدي٨م هذا ؾم٤مق صمؿ ،شريمٕم٦م ذم اًمًقر سملم واجلٛمع اًمًقر، شم٘مٓمٞمع يمراه٦م سم٤مب»

 .اًمثالصم٦م سم٠مخٗم٤مفمف
 َأُْمٞمَُؾ  (0)اًمث٤مين اعمٕمٜمك إمم وأن٤م. اعمٕمٜمٞملم هذيـ إٓ حيتٛمؾ ٓ وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م:

ًمف ٕن قمٚمٛم٧م: ُمـ إًمٞمف ذه٥م وإن إول، إمم ُمٜمف  ومٝمامً  ومٝمٛمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص أىمقا

ًمف وٛمـ إٓ صحٞمح٤ًم،  ُمـ اًمٖم٤مًم٥م أن إصؾ ذم ذيمرٟم٤م وىمد وأومٕم٤مًمف، إظمرى أىمقا

                                                           

 اضمٕمٚمقا : قمٜمدي احلدي٨م وُمٕمٜمك": وم٘م٤مل اعمٓمٌققم٦م:" اًمّمٗم٦م" ذم يمام - أظمػماً  - اهلل رمحف اًمِمٞمخ ضمزم وهبذا   (0)

 ُمـ".]قم٘مٌف ي٠ميت ُم٤م سمدًمٞمؾ ًمٚمٜمدب: وإُمر! يم٤مُمالً  هب٤م اًمريمٕم٦م طمظ يٙمقن طمتك يم٤مُمٚم٦م: ؾمقرة ريمٕم٦م ًمٙمؾ

 [.اًمٜم٤مذ
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 .ٟم٤مدراً  إٓ سمٕمْمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر دون اًمًقرة: إمت٤مم ملسو هيلع هللا ىلص هديف
 واىمتّم٤مره. اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمًقرة وهل اًم٘مراءة، ُمـ اًمٙمامل قمغم يدل وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف:

 ٕهن٤م اًمتٜمزُّيٞم٦م: اًمٙمراه٦م ُمع ذًمؽ ضمقاز قمغم ًمٚمدًٓم٦م هق إٟمام ٟم٤مدرًا: سمٕمْمٝم٤م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأومْمؾ أيمٛمؾ وأهن٤م اًمًقرة، قمغم اًمزي٤مدة يٜمٗمل ٓ وًمٙمٜمف إومْمؾ: ظمالف
 واطمدة، ريمٕم٦م ذم وم٠ميمثر اًمًقرشملم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمٜمف صح وىمد ذًمؽ: يمٞمػ

 يمٚمام اًمّمالة أن ذم سيح ٟمص ومٝمذاش! اًم٘مٞم٤مم ـمقل اًمّمالة أومْمؾ: »ي٘مقل يم٤من وأنف

 :- إظمرى إمم اًمًقرة وسمْمؿ اًم٘مراءة، سمٓمقل ذًمؽ يٙمقن وإٟمام - أـمقل ىمٞم٤مُمٝم٤م يم٤من

 .شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد أومْمؾ يم٤مٟم٧م
 شمٕم٤مرض إول: اعمٕمٜمك إمم وذهٌٜم٤م اظمؽمٟم٤مه، اًمذي اعمٕمٜمك هذا إمم ٟمذه٥م مل وم٢من

 اجلٛمع جي٥م: أنف إصقل ذم شم٘مرر وىمد قمٚمٞمف، ٟمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م ُمع هذا ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 شمٕم٤ممم واهلل. اًمقضمف هبذا إٓ يٛمٙمـ ٓ وهذا. ذًمؽ أُمٙمـ ُم٤م اًمّمحٞمحلم احلديثلم سملم

 .أقمٚمؿ

 ([0/395) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ركعتني يف السقرة تؼسقؿ

 .  ريمٕمتلم ذم ي٘مًٛمٝم٤م شم٤مرة ويم٤من
 ([0/399) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركعتني يف السقرة تؽرار

 .  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم يمٚمٝم٤م يٕمٞمده٤م وشم٤مرة
 ([0/399) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 القاحدة الركعة يف فلكثر شقرتني بني اجلؿع

 .  أيمثر أو اًمًقرشملم سملم اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم جيٛمع أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 طمًـ اًمريمٕم٦م ذم اًمًقر سملم اجلٛمع أن: اًمٜم٤مس أُمر قمٚمٞمف واًمذي: »قمٌٞمد أبق ىم٤مل

 وراء ُمـ هق وهمػممه٤م: اًمداري، ومتٞمؿ قمٗم٤من، سمـ قمثامن ومٕمٚمف اًمذي وهذا ُمٙمروه، همػم

 صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ أن: ذًمؽ ُمـ أظمت٤مر اًمذي أن إٓ. مجع يمؾ

 .شًمذًمؽ اًمٙمراه٦م ُمـ وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٧م اًمتل ًمألطم٤مدي٨م
 ش. 62ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم اسمـ ذيمره

 اجلٛمع أن قمٜمفش اًمِم٤مومٕمل ُمٜم٤مىم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ٟم٘مؾ وىمدش: »2/214» احل٤مومظ ىم٤مل

 .شُمًتح٥م اًمًقر سملم
ش 0/215» واًمٓمح٤موي ،ش2/61» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش5/66 و 2/03» أمحد وروى

ٜم٤َم رسمام: ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ  .اًمٗمريْم٦م ذم واًمثالث سم٤مًمًقرشملم قمٛمر اسمـ َأُمَّ

 ([0/399) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة كؾ يف معقـة شقرة قراءة عذ ادحافظة

 ي٘مرأ  ؾمقرة اومتتح يمٚمام ويم٤من ىُم٤ٌمء، ُمًجد ذم ي١مُمٝمؿ إنّم٤مر ُمـ رضمؾ يم٤من  وىمد

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬سمـ اومتتح سمف: ي٘مرأ  مم٤م اًمّمالة ذم هلؿ هب٤م  ي٘مرأ  صمؿ ُمٜمٝم٤م، يٗمرغ طمتك♂  َأطَمدٌ  اّللَّ

 إٟمؽ: وم٘م٤مًمقا  أصح٤مسمف: ومٙمٚمٛمف. ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ يّمٜمع ويم٤من ُمٕمٝم٤م: أظمرى ؾمقرة

 وإُم٤م هب٤م، شم٘مرأ  أن وم٢مُم٤م سم٠مظمرى: شم٘مرأ  طمتك دمزئؽ أهن٤م شمرى ٓ صمؿ اًمًقرة، هبذه شمٗمتتح

 ومٕمٚم٧م، سمذًمؽ: أؤُمٙمؿ أن أطمٌٌتؿ إن سمت٤مريمٝم٤م، أن٤م ُم٤م: وم٘م٤مل. سم٠مظمرى وشم٘مرأ  شمدقمٝم٤م، أن

 .همػمه ي١مُمٝمؿ أن ويمرهقا  أومْمٚمٝمؿ، ُمـ أنف يرون ويم٤مٟمقا . شمريمتٙمؿ يمرهتؿ: وإن

 ُم٤م شمٗمٕمؾ أن يٛمٜمٕمؽ ُم٤م! ومالن ي٤م: »وم٘م٤مل اخلؼم: أظمؼموه :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٤مهؿ ومٚمام

 إين: وم٘م٤ملش. ريمٕم٦م؟ يمؾ ذم اًمًقرة هذه ًمزوم قمغم حيٛمٚمؽ وُم٤م أصح٤مسمؽ؟ سمف ي٠مُمرك
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ٌَُّؽ : »وم٘م٤مل. أطمٌٝم٤م  .شاجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤َّمه٤م طُم
 ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد اًمًقرة ُمـ: أيش: سمف ي٘مرأ  مم٤م: »ىمقًمف
ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬سمـ اومتتح: ىمقًمف : ىم٤مل ُمـ سمف متًؽش: »2/215» احل٤مومظ ىم٤مل♂ َأطَمدٌ  اّللَّ

 ٕنف سم٤مًمٕمٚمؿ: اهمتٜم٤مء :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» يذيمر مل اًمراوي سم٠من وأضمٞم٥مش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة يِمؽمط ٓ

 اًمدًمٞمؾ ورود ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من أوش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد سمًقرة اومتتح: ُمٕمٜم٤مه ومٞمٙمقن ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ

 .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» اؿمؽماط قمغم اًمدال

 ٕن اًمٗمٕمؾ: أطمٙم٤مم شمٖمػم اعم٘م٤مصد أن احلدي٨م هذا ذم: »اعمُٜمػَمِّ  سمـ اًمديـ ٟم٤مس ىم٤مل

 سمحٗمظ ي٠مُمره أن ُٕمٙمـ همػمه٤م: حيٗمظ ٓ أنف إقم٤مدهت٤م قمغم ًمف احل٤مُمؾ إن: ىم٤مل ًمق اًمرضمؾ

سَمف ىمّمده: صح٦م ومٔمٝمرت سمحٌف: اقمتؾ ًمٙمٜمف. همػمه٤م  ش.وَمَّمقَّ

 إًمٞمف، اًمٜمٗمس سمٛمٞمؾ اًم٘مرآن سمٕمض ختّمٞمص ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: »ىم٤مل

ٟم٤مً  ذًمؽ يٕمد وٓ ُمٜمف، وآؾمتٙمث٤مر  .شًمٖمػمه هجرا
 ([0/411) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ف    الركعة يف وغرها الـظائر َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص ََجْع 

ؾِ  ُمـ اًمٜمََّٔم٤مئر سملم َيْ٘مرِ ُن ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و  :ؾمقرة ي٘مرأ  ومٙم٤من : اعمَُٗمّمَّ

مْحَـ»  .ريمٕم٦م ذمش 62: 53ش »اًمٜمَّْجؿ»وش  78: 55ش »اًمرَّ
سَم٧ِم » و  .ريمٕم٦م ذمش 52: 69ش »احل٤َمىم٦َّم» وش 55: 54ش »اىْمؽَمَ
اِرَي٤مت» وش 49: 52ش »اًمٓمُّقر» و  .ريمٕم٦م ذمش 61: 50ش »اًمذَّ

 .ريمٕم٦م ذمش 52: 68ش »ن» وش 96: 56ش »َوىَمَٕم٧ِم  إَِذا» و
 .ريمٕم٦م ذمش 46: 79ش »اًمٜم٤َّمِزقَم٤مت» وش 44: 71ش »ؾَم٤مِئٌؾ  ؾَم٠َمَل » و
ِٗملمَ  َوْيٌؾ » و ٌََس » وش 36: 83ش »ًمِْٚمُٛمَٓمٗمِّ  .ريمٕم٦م ذمش 42: 81ش »قَم
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صمِّر» و ؾ» وش 56: 74ش »اعمُدَّ ُمِّ  .ريمٕم٦م ذمش 21: 73ش »اعمُزَّ
ؿُ  َٓ » وش 30: 76ش »َأتَك َهْؾ » و ًِ  .ريمٕم٦م ذمش 41: 75ش »اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  سمَِٞمْقمِ  ُأىْم
٤مَءًُمقنَ  قَمؿَّ » و ًَ  .ريمٕم٦م ذمش 51: 77ش »اعمُْرؾَماَلت» وش 41: 78ش »َيَت

ظَم٤من» و ْٛمُس  إَِذا» وش 59: 44ش »اًمدُّ َرْت  اًمِمَّ  .  ريمٕم٦م ذمش 29: 80ش »يُمقِّ
 ٓ اًم٘مّمص، أو احِلَٙمؿ، أو يم٤معمققمٔم٦م، اعمٕم٤مين: ذم اعمتامصمٚم٦م اًمًقر: أيش اًمٜمٔم٤مئر»

 .شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م قمٜمد ؾمٞمٔمٝمر ح٤م أي: قمدد ذم اعمتامصمٚم٦م

، ذم ُمت٤ًموي٦م أهن٤م اعمراد أن أفمـ يمٜم٧م: »اًمٓمؼمي اعمح٥م ىم٤مل  اقمتؼمهت٤م: طمتك اًمَٕمدِّ

 .شاًمٗمتح» ذم ذيمرهش. ُمت٤ًموي٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ومٞمٝم٤م أضمد ومٚمؿ
. اًم٘مرآن آظمر ُمٜمتٝم٤مه أن قمغم آشمٗم٤مق ُمع سم٤معمٗمّمؾ اعمراد ذم اظمتٚمػش: اعمٗمّمؾ»

 ُمـ يٌتدئ أنف: ُمٜمٝم٤م اًمٕمنمة: ومٌٚمٖم٧م ذًمؽ، ذم إىمقالش 2/098» احل٤مومظ ذيمر وىمد

 ش.اًمٜمقوي ذيمره. اًمراضمح وهق: »ىم٤مل صمؿش. احلُُجَرات»

 قمغم اًم٘مرآن آظمر إممش ق» ُمـ أنف شم٘مدمش: »2/216» آظمر ُمٙم٤من ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .شاًمّمحٞمح
 يّمححف، ومل ىمٞمٚم٧م، اًمتل إىمقال مجٚم٦م ذم هٜم٤مك ذيمره إٟمام اًم٘مقل وهذا ىم٤مل، يمذا

 .أقمٚمؿ واهلل.  اًمٜمقوي قمـ ذيمره يمامش احلُُجَرات» ُمـ يمقٟمف رضمح وإٟمام رضمحف: وٓ

 ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح: قمغم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م: ؾُمَقِره سملم اًمٗمّمؾ ًمٙمثرة ُمٗمّماًل: ؾمٛمل وإٟمام

 سملم مجع أنفش اًمتٝمجد» ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م هذا خي٤مًمػ وٓش: »2/217» ىم٤مل صمؿ. احل٤مومظ

ٌََ٘مَرة»  ش.اًمٜم٤مدر قمغم حيٛمؾ ٕنف اًمٓمقال: ُمـ وهمػمه٤مش اًم

 ىمٌٚمٝم٤م، ُم٤م قمغم إظمػمة اًمريمٕم٦م شمٓمقيؾ ضمقاز: اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم: » ىم٤مل

 اضمتٝم٤مد قمـ يم٤من اًمًقر شم٠مخٞمػ إن: - اعمت٘مدم - سمٙمر أيب اًم٘م٤ميض ىمقل ي٘مقي ُم٤م وومٞمف

 .شقمثامن ُمّمحػ ًمت٠مخٞمػ ُمٖم٤مير اعمذيمقر اهلل قمٌد شم٠مخٞمػ ٕن اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ

 ([0/412) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الصالة؟ يف السقر َجع يف ادصحػ ترتقب مراعاة يتعني هؾ

 ومدل اعمّمحػ، شمرشمٞم٥م اًمٜمٔم٤مئر هذه ُمـ يمثػم سملم اجلٛمع ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُيراعِ  مل

 إومْمؾ يم٤من وإن ،شاًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة» ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م وُمثٚمف ذًمؽ، ضمقاز قمغم

 . اًمؽمشمٞم٥م ُمراقم٤مة
 ([0/413) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الطقال السبع مـ السقر بني اجلؿع

ٌََ٘مَرة» يمـ اًمٓمقال: اًمًٌع ُمـ اًمًقر سملم جيٛمع أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من ٤مء» وش اًم ًَ  آلِ » وش اًمٜمِّ

 .اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ واطمدة ريمٕم٦م ذمش قِمْٛمَران
 ([0/415) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼقام ضقل الصالة أفضؾ

 .شاًم٘مٞم٤مم ـمقل اًمّمالة أومْمؾ: »ي٘مقل ويم٤من
 وهق رسمف ُمـ اًمٕمٌد يٙمقن ُم٤م أىمرب: »طمدي٨م يٜم٤مومٞمف وٓ» :اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل

 اًمدقم٤مء: اؾمتج٤مسم٦م سمٛمالطمٔم٦م اًمًجقد طم٤مل ذم إىمرسمٞم٦م شمٚمؽ شمٙمقن أن جلقاز :شؾم٤مضمد

 .شأقمٚمؿ واهلل. اًم٘مٞم٤مم أومْمٚمٞم٦م يٜم٤مذم ٓ وهق ،شاًمدقم٤مء وم٠ميمثروا: »ي٘متْمٞمف يمام
 طمٜمٞمٗم٦م أبق ومذه٥م أومْمؾ؟ أُّيام: واًمًجقد اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،-ش 276 - 275 و 0/076ش »اًمٓمح٤موي» ذم يمام - وص٤مطم٤ٌمه

: وم٘م٤مًمقا  آظمرون: وظم٤مًمٗمٝمؿ. ذيمروه٤م أظمرى وأدًم٦م احلدي٨م، هلذا أومْمؾ: اًم٘مٞم٤مم أن إمم

 ىمقم: وشمقؾمطش. اًمًجقد» ذم وي٠ميت اًمًٜمدي، أورده اًمذي ًمٚمحدي٨م أومْمؾ: اًمًجقد

 .هن٤مراً  وسم٤مًمث٤مين ًمٞماًل، سم٤مٕول وم٘م٤مًمقا 
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 .ـهاش. ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف إوومؼ وهقش: »اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي ىم٤مل
: - وأدًمتٝم٤م اًمثالصم٦م إىمقال ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 0/84ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ،- اًم٘مراءة وهق - سمذيمره أومْمؾ واًم٘مٞم٤مم ؾمقاء، أهنام اًمّمقاب: ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل»

 ُمـ أومْمؾ اًم٘مٞم٤مم وِذيْمرُ  اًم٘مٞم٤مم، هٞمئ٦م ُمـ أومْمؾ اًمًجقد ومٝمٞمئ٦م هبٞمئتف: أومْمؾ واًمًجقد

 أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم: أـم٤مل إذا يم٤من وم٢مٟمف :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هدي يم٤من وهٙمذا اًمًجقد، ِذيْمرِ 

 .شواًمًجقد اًمريمقع ظمٗمػ اًم٘مٞم٤مم: ظمٗمػ إذا ويم٤من. واًمًجقد اًمريمقع

 ([0/415) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادلمقم دون لإلمام الؼراءة أثـاء التسبقح

! ؾمٌح٤مٟمؽ: »ىم٤مل :♂اعَمْقشَمك حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مدِرٍ  َذًمَِؽ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  إذا يم٤من و

ٌَغم  .شوَم
ٌِِّح : ▬ىمرأ  وإذا  .شإقمغم ريب ؾمٌح٤من: »ىم٤مل :♂إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 :إلباين اإلمام قال

 ؾمٌح٤من: »ىم٤مل إذا وم٢مٟمف ًمٚمٛم١مشمؿ، إٓ ُمّمؾ   ًمٙمؾ ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف اح٠مُمقر اإلٟمّم٤مت قمـ سمذًمؽ اٟمِمٖمؾ :شإقمغم ريب

 .أقمٚمؿ واهلل♂. شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ 
 ([0/418) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ة» عذ آقتَِصارِ  َجَقاز    «الَػاحِتَ

 ومٞمّمكم يرضمع صمؿ ،[أظمرة] اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يّمكم ُمٕم٤مذ ويم٤من

: ًمف ي٘م٤مل ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ] ىمقُمف ُمـ ومتك وصغم هبؿ، ومّمغم ًمٞمٚم٦م ذات ومرضمع سم٠مصح٤مسمف،

 وأظمذ وظمرج، ،[اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم] صغم[ ومـ اٟمٍمف] اًمٗمتك: قمغم ـم٤مل ومٚمام ،[ؾمٚمٞمؿ
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! ًمٜمٗم٤مق سمف هذا إن: وم٘م٤مل ًمف، ذًمؽ ذيمر ُمٕم٤مذ: صغم ومٚمام واٟمٓمٚمؼ، سمٕمػمه، سمِخٓم٤مم

 .صٜمع سم٤مًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕظمؼمن

 اهلل رؾمقل قمغم ومٖمدوا. صٜمع سم٤مًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕظمؼمن وأن٤م: اًمٗمتك وىم٤مل

 اعمٙم٨م يٓمٞمؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٗمتك وم٘م٤مل اًمٗمتك، صٜمع سم٤مًمذي ُمٕم٤مذ وم٠مظمؼمه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 !ش.ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م أومت٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل! قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٓمٞمؾ يرضمع صمؿ قمٜمدك،

 ش.صٚمٞم٧م؟ إذا! أظمل اسمـ ي٤م أن٧م شمّمٜمع يمٞمػ: » ًمٚمٗمتك وىم٤مل

 ٓ وإين اًمٜم٤مر، ُمـ سمف وأقمقذ اجلٜم٦م، اهلل وأؾم٠مل ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ أىمرأ : ىم٤مل

 أو ه٤مشملم، طمقل وُمٕم٤مذ إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل! ُمٕم٤مذ ودٟمدٟم٦م دٟمدٟمتؽ ُم٤م أدري

 ش.ذا ٟمحق

وا وىمد اًم٘مقم ىَمِدم إذا ُمٕم٤مذ ؾمٞمٕمٚمؿ وًمٙمـ: اًمٗمتك وم٘م٤مل: ىم٤مل  ىمد اًمٕمدو أن ظُمؼمِّ

 .أتقا 

،: ىم٤مل  ومٕمؾ ُم٤م: »عمٕم٤مذ ذًمؽ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اًمٗمتك، وم٤مؾمتِمٝمد وم٘مدُمقا

 .شوظَمّْمُٛمؽ؟ ظَمّْمِٛمل
 .اؾمُتِمٝمد ويمذسم٧ُم: اهلل صدق! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل
 ُمـ أرومع وهق يٗمٝمؿ، وٓ ٟمٖمٛمتف شمًٛمع سم٤مًمٙمالم اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ أنش: اًمدٟمدٟم٦م»

 .شهن٤مي٦م. »ىمٚمٞمالً  اهلٞمٜمٛم٦م
 ([2/400) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وراءه مـ عذ يشؼ ٕكف السـة يف ورد مما بلكثر الؼراءة إضالة حرمة

 يٙمقن ىمد ُمـ قمغم سمذًمؽ يِمؼ وم٢مٟمف اًمًٜم٦م، ذم ضم٤مء مم٤م سم٠ميمثر ًمٚم٘مراءة اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م دمقز وٓ

 .احل٤مضم٦م ذي أو روٞمع، هل٤م اُمرأة أو ُمريض، أو اًمًـ، ذم يمٌػم رضمؾ ُمـ وراءه

 [.63 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 
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 شـة؟ أم فرض الػاحتة  بعد السقرة قراءة هؾ

 هذا اًمٗم٤مِت٦م، ىمراءة سمٕمد صٖمػمة ؾمقرة ىمراءة اًمًقرة، ىمراءة ؾمٞمدي، ي٤م :مداخؾة

 ؾمٜم٦م؟ وإٓ ومرض

 .ؾمٜم٦م: الشقخ

 (  10: 14: 51/ 212/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الػاحتة؟ بعد شقرة قراءة وجقب عذ احلديث هذا يدل هؾ

 ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم صححتٛمقه طمدي٨م :مداخؾة

ن٤م أن ُمعش همػمه٤م أو ومريْم٦م ذم وؾمقرة سم٤محلٛمد ي٘مرأ  مل عمـ صالة  يمٞمٗمٞم٦م: يمت٤مسمؽ ذم ىمرأ

 .واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اًمًقرة أن اًمّمالة،

 ؿمٞمئ٤ًم شمٕمٜمل أم شمٕمٜمٞمٝمام، أم وم٘مٝمل، وآظمر طمديثل رء ؾم١ماًمؽ ذم: شمٕمٜمل: الشقخ

 ُمٕمٞمٜم٤ًم؟

 . ..اًمٗم٘مٝمل أقمٜمل :مداخؾة

 هذا؟ يٜم٤مذم مم٤م ذيمرشمف اًمذي هق ُم٤م! ـمٞم٥م: الشقخ

 ش..وؾمقرة سم٤محلٛمد ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل :مداخؾة

 مل عمـ صالة ٓ: ىم٤مل ًمق ٕنف ضم٤مئزة: اًمزي٤مدة: أي ُم١مول، هذا: يٕمٜمل ٟمٕمؿ،: الشقخ

 ومٚمام اًمٗم٤مِت٦م، ُمـ أيمثر ىمراءة جيقز ٓ أنف ًمٚمذهـ يت٤ٌمدر ىمد طمٞمٜمٍئذ اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ 

 .اًم٘مراءة وضمقب وًمٞمس اًم٘مراءة ذقمٞم٦م أوم٤مد زاد، ومام: زي٤مدة ضم٤مءت

 (11:15:16( /27) ضمدة ومت٤موى) 



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  92   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 الؼرآن مـ لف تقِّس ما الػاحتة بعد يؼرأ أن ادصيل كيس إذا

 وًمٞمس ٟمز اًم٘مرآن، ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  أن اعمّمكم ٟمز إذا: السائؾ

 . ُمتٕمٛمداً 

 . اًمًجقد ُمـ سمد ٓ: الشقخ

 . اًمًجقد ُمـ سمد ٓ: السائؾ

 . ٟمٕمؿ: الشقخ

 (  11: 06: 03/ 267/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آية يردد أن مـػرًدا أو ملمقًما أو كان إماًما لؾؿػسض جيقز هؾ

 ركعة؟ كؾ يف الػاحتة مع فؼط واحدة

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» اعم٤ٌمرك يمت٤مسمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ يمام ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل قمـ ضم٤مء :السائؾ

 إِنْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل أصٌح طمتك يردده٤م سمآج٦م ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص أنف ملسو هيلع هللا ىلص

هْبُؿْ  ُؿْ  شُمَٕمذِّ ٤ٌَمُدكَ  وَم٢ِمهنَّ  ،[008:اح٤مئدة ؾمقرة♂] احْلَِٙمٞمؿُ  اًْمَٕمِزيزُ  َأن٧َْم  وَم٢ِمٟمََّؽ  هَلُؿْ  شَمْٖمِٗمرْ  َوإِنْ  قِم

 آي٦م يردد أن ُمٜمٗمرًدا أو ُم٠مُمقًُم٤م أو يم٤من إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمٗمؽمض جيقز هؾ: اًم١ًمال احلدي٨م:

 سمف ظم٤مص هذا أن أم اًمريمٕم٤مت سمٕمض ذم أو ريمٕم٦م؟ يمؾ ذم اًمٗم٤مِت٦م ُمع وم٘مط واطمدة

 ُم٤م أن: »اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ ىمٞمؾ ُم٤م وهؾ اًمٜمٗمؾ؟ سمّمالة ظم٤مص ذًمؽ أن أم ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.صحٞمح٦م؟ اًم٘م٤مقمدة هذه هؾ  اًمٗمريْم٦م ذم ينمع اًمٜمٗمؾ ذم ذع

 ش.هل٤م خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شمٙمقن ٓ أن» :سم٘مٞمد ومّمحٞمح٦م اًم٘م٤مقمدة أُم٤م :الشقخ

 ذم هل إٟمام ًممي٦م واًمتٙمرار اًمؽمداد هذا أن ُذيمِرت اًمتل إىمقال ُمـ اجلقاب وهٜم٤م

، اًمراضمح هق هذا اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم اًمٚمٞمؾ: ٟم٤مومٚم٦م وذم سمؾ ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم وًمٞمس اًمٜم٤مومٚم٦م

، اًمٗمرائض اًمّمٚمقات إُم٤مًُم٤م سم٤مًمٜم٤مس صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت ُم٤م واًمدًمٞمؾ



 93 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٕمد اًمٗم٤مِت٦ماًم٘مراءة  

، مج٤مقم٦مً  وضمقهب٤م ذم أو ؾمٜمٞمتٝم٤م ذم اعمختٚمػ اًمًٜمـ سمٕمض إطمٞم٤من سمٕمض ذم وصغم

 إٓ اًمؽمداد هذا ُمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُيٜم٘مؾ ومٚمؿ اًمؽموايح، وصالة - ُمثالً  -اًمٙمًقف يمّمالة

 .أي٦م هذه يردد أصٌح وم٘مد اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ًمقطمده يّمكم ىم٤مم طمٞمٜمام

 أطمد سم٤مل ذم خيٓمر ىمد أنف: وهل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه هل٤م اًمتٜمٌٞمف جي٥م أظمرى ُمالطمٔم٦م وهٜم٤م

 طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرًو٤م جيد احلدي٨م هذا يًٛمع طمٞمٜمام أنف همػمهؿ أو احل٤مرضيـ

 قمٚمٛم٧م وُم٤م: »قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض ىمقهل٤م وهق إؾمٜم٤مًدا هذا ُمـ أصح هق اًمذي قم٤مئِم٦م

 احلدي٨م، هذا خي٤مًمػ ومٝمذاش، أصٌح طمتك سمتامُمٝم٤م ًمٞمٚم٦م أطمٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن

٦م طمٗمظ ُمـ أن» :اًم٘م٤مقمدة سم٠من ٟمذيمر سم٠من وذًمؽ - اهلل ؿم٤مء إن - ؾمٝمؾ واجلٛمع  طُمجَّ

 سملم ومٜمجٛمع، طمديثف ذم ذر أبق قمٚمٛمف ُم٤م قمٚمٛم٧م ُم٤م قم٤مئِم٦م وم٤مًمًٞمدةش، حيٗمظ مل ُمـ قمغم

 يٕم٤مرض ٓ طمٞمٜمام سم٤مًمٜمٗمل ومٜم٘مقل، اًمٜم٤مذم احلدي٨م وسملم اعمث٧ٌم احلدي٨م سملم: احلديثلم

 اًمٜم٤مذم وسملم اعمث٧ٌم سملم وٟمجٛمع، اًمٜم٤مذم يٕم٤مرض ٓ سمّمقرة اعمث٧ٌم وٟمث٧ٌم، اعمث٧ٌم

 ذر أبق هب٤م طمدصمٜم٤م اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ إٓ سمتامُمٝم٤م ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أطمٞم٤م ُم٤م» :ومٜم٘مقل

 ضمًدا، وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م صالة ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ صمؿ ،شقمٜمف اهلل ريض

 هلذه روايتف أؾمٚمقب ُمـ ٟمِمٕمر اًمذي اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م وصٗمٝم٤م وأطمًـ وصٗمٝم٤م وىمد

: ًمٜم٤م ي٘مقل ٕنف يتّمقره٤م يم٤من ُم٤م ورـم٦م اًمًالم قمٚمٞمف سمف اىمتدى طمٞمٜمام شمقرط أنف اًم٘مّم٦م

 ذم يٕمٜمل-:وم٘مٚم٧ُم  اًمٌ٘مرة ؾمقرة وم٤مومتتح، ظمٚمٗمف وم٤مىمتدي٧م ًمٞمٚم٦م يّمكم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»

 - اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هذه ُمـ وٟمخٚمص :أي- يريمع آي٦م ُم٤مئ٦م رأس إمم وصؾ إذا -ٟمٗمًف

 يريمع إذن: ٟمٗمًف ذم وم٘م٤مل - سمٕمده٤م اًمتل إمم وضم٤موز آي٦م اح٤مئ٦م ىمرأ  :أي- ومٛم٣م :ىم٤مل

 ؾمقر اومتتح صمؿ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٌ٘مرة ؾمقرة واٟمتٝم٧م وُم٣م ومٛم٣م اح٤مئتلم ي٘مرأ  أن سمٕمد

 يٕمد ومل ًمٚمقاىمع أُمره ؾمٚمَّؿ اًمرضمؾ سم٠من هذا طمذيٗم٦م طمدي٨م ٟم٘مرأ  طمٞمٜمام ٟمِمٕمر -اًمٜم٤ًمء

 سمٕمد اًمٜم٤ًمء ؾمقرة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مومتتح: وم٘م٤مل -يريمع وأن يريمع أن ي٘مقل

 صمؿ قمٛمران آل إمم ومرضمع اًمٜم٤ًمء ؾمقرة ُمـ اٟمتٝمك صمؿ سمتامُمٝم٤م، اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ ومرغ أن

 صمؿ -اًمٓمقال اًمًقر ُمـ ؾمقر أرسمع - ظمتٛمٝم٤م طمتك اح٤مئدة ؾمقر اومتتح صمؿ ُمٜمٝم٤م، اٟمتٝمك

٤ًٌم ريمققمف ومٙم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ريمع  ش.ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري

 وإٟمام اًمرواي٦م أمتؿ أن أريد وٓ ـمقيٚم٦م: وهل اًمّمالة هذه شمٙمقن يمؿ أن شمّمقروا

 اًمٚمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م أطمٞم٤م اًمتل اًمّمالة هذه إمم أىمػ أن أريد



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  94   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ُمر ومام»  -هٜم٤م واًمِم٤مهد-:طمذيٗم٦م ي٘مقل اًمٓمقال اًمًقر هذه واطمدة ريمٕم٦م ذم ىمرأ  طمٞم٨م

 قمٜمده٤م وىمػ إٓ ُمٖمٗمرة سمآج٦م ُمر وُم٤م اًمرمح٦م، اهلل وؾم٠مل قمٜمده٤م وىمػ إٓ رمح٦م سمآج٦م

 ُمـ اهلل واؾمتٕم٤مذ قمٜمده٤م وىمػ إٓ اًمٕمذاب ومٞمٝم٤م ُذيمر سمآج٦م ُمر وُم٤م اعمٖمٗمرة، اهلل وؾم٠مل

 صغم وإذا اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ذم وىمع إٟمام ذر أيب طمدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م هذا ُمثؾ وهٙمذا، اًمٕمذاب

 ُيٜم٘مؾ مل يمذًمؽ، ُم١ممتقن وراءه يم٤من إذا ذًمؽ ذم اإلـم٤مًم٦م جيقز ومال ُمٜمٗمرًدا اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمّمٚمقات ذم اًمتٙمرار هذا ُمثؾ أجًْم٤م يٙمرر مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن إمم - آٟمًٗم٤م أذت يمام -

 ُمـ رضمالً  أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد ًمٙمـ، سمف اًمٜم٤مس ُم١مشمؿ يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ :▬ؾمقرة ي٘مرأ  اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة ُمـ ومرغ يمٚمام ويم٤من ي١مُمٝمؿ، يم٤من إنّم٤مر  اّللَّ

 ُمـ هذا أن يٕمٚمٛمقن ظمٚمٗمف يّمٚمقن اًمذيـ ويم٤من ،ويٙمرره٤م [0:اإلظمالص ؾمقرة]♂ َأطَمدٌ 

 ىمٚمقهبؿ ذم يم٤من ذًمؽ ُمع وًمٙمـ همػمه ي١مُمٝمؿ أن يٙمرهقن ومٙم٤مٟمقا  وأومْمٚمٝمؿ: ظمػمهؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمروا - اًمّمٛمد ؾمقرة -اًمًقرة هلذه شمٙمراره وراء ُمـ رء

 ،شاجلٜم٦م أدظمٚمؽ إُّي٤م طمٌؽ: »ىم٤مل ،شأطمٌٝم٤م إين: »وم٘م٤مل: اًم٥ًٌم قمـ وم٠ًمخف إًمٞمف وم٠مرؾمؾ

 يٛمؾ ىمد اًمتٙمرار أن يالطمٔمقن اًمٌمء هذا يٙمرر ٓ أن ُمٜمف يٓمٚمٌقن يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام وهق

 ومذيمرواش همػمي ومٚمٞم١مُمٙمؿ وإٓ أممتٙمؿ أقمجٌٙمؿ إن: »هلؿ ي٘مقل ومٙم٤من اًمٜم٤مس سمٕمض

 طمٌؽ: »ىم٤مل سمؾ ذًمؽ قمغم اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مىمره، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ذًمؽ

 ذم ُم٤م آي٦م شمٙمرار ينمع أنف احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن يٛمٙمـ ،شاجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤مه٤م

 يٗمٕمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ُمٓمردة ؾمٜم٦م وًمٞمس اجلامقم٦م: سمرى ذًمؽ يم٤من إذا اًمٗمريْم٦م

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬ًمـ اإلُم٤مم هذا شمرداد يم٤من وًمذًمؽ اًمٗمرائض، ذم ذًمؽ  ُمقوع♂  َأطَمدٌ  اّللَّ

 أقمجٌٙمؿ إن: »هلؿ ي٘مقل أن سم٤مإلُم٤مم إُمر وصؾ طمتك أصح٤مسمف سمٕمض ُمـ اؾمتٜمٙم٤مر

: وىم٤مل ذًمؽ قمغم أىمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم أُمره ذيمروا ومٚمامش ومال وإٓ أؤُمٙمؿ وم٠من٤م هذا

 سمجامقم٦م ظم٤مًص٤م طمٙماًم  احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن ومٞمٛمٙمـش اجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤مه٤م طمٌؽ»

د، ىم٤مرئ سم٢مُم٤مم ي٘متدون  إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام سم٤مًم٘مرآن يتٖمٜمك اًمّمقت، طمًـ جمقِّ

 وم٤مجلقاب اًمتٙمرار هذا ُمثؾ قمٚمٞمف ي٠مظمذون ىمد ًمٙمـ سمدياًل، سمف يروقن ومال اًمّمحٞمح٦م

 . شمالوشمف طمًـ سم٥ًٌم إُم٤مُمتف روقا  ُم٤م إذا جيقز أنف

 . اجلقاب ُمـ قمٜمدي ُم٤م آظمر هذا

 (20 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



 95 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م 

 الػاحتة بعد التل لؾسقرة البسؿؾة

 ُمـ شمٞمن مم٤م ي٘مرأ  أن يريد يم٤من إذا اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد اًمًٌٛمٚم٦م شُمْ٘مَرأ  هؾ: إول السمال

  اًم٘مرآن؟

ً، اًمًٌٛمٚم٦م ىمرأ  اًمًقرة اسمتدأ إذا :اجلقاب  آظمره٤م أو ُمٜمتّمٗمٝم٤م ُمـ سمدأ إذا أُم٤م ها

 .سمًٛمٚم٦م ومال

ة يمؾ ذم ومٝمؾ ؾمقرة، ُمـ أيمثر ىمرأ  إذا ؿمٞمخ، ي٤م اًم١ًمال سم٘مٞم٦م :السمال  ُيِن  َُمرَّ

  سم٤مًمًٌٛمٚم٦م؟

 . يّمح ٓ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ُمرة، يمؾ :اجلقاب

 (  11: 11: 37/ 219/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الػاحتة بعد التل لؾسقرة وآشتعاذة البسؿؾة حؽؿ

 آؾمتٕم٤مذة؟ أم اًمًٌٛمٚم٦م اًمّمالة ذم واًمًقرة اًمٗم٤مِت٦م سملم ٟم٘مقل هؾ :مداخؾة

 اًمًٌٛمٚم٦م ي٘مرأ  ؾمقف أوهل٤م ُمـ ؾمقرة واومتتح اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة ُمـ اعمّمكم اٟمتٝمك إذا: الشقخ

 وؾمط ُمـ اًم٘مراءة اسمتدأ إذا أُم٤م ُمٕمٚمقم، هق يمام سمراءة ؾمقرة إٓ اًمًقرة، ُمـ ٕهن٤م يدُّي٤م: سملم

ٛمٚم٦م، ٓ ومٝمٜم٤م آظمره٤م ُمـ أو اًمًقرة ؾمتٕم٤مذة أُم٤م سًم  .وسمس اًم٘مراءة أول ذم ومٝمل ٓا

 (  11: 18: 43/ 804/ واًمٜمقر اهلدى)

 الصالة يف الؼراءة تـؽقس

 [.اًمّمالة ذم] اًم٘مراءة شمٜمٙمٞمس[ طمٙمؿ] :مداخؾة

 .اًم٘مرآن شمرشمٞم٥م ُمت٤مسمٕم٦م إومْمؾ ًمٙمـ ييه، ُم٤م: الشقخ

 ( 11: 00: 08/ 033/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة يف بالروايات الؼراءة

ُم٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م، :السمال  ي٘مرأ  أن اًم٘مرآن ًم٘م٤مرئ جيقز هؾ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، ًمٜم٤م سَملمِّ  شَمَٙمرَّ

 سم٤مرك واًمدًمٞمؾ اًمّمالة، ظم٤مرج أو اًمّمالة داظمؾ إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء اًمرواي٦م، سم٤مظمتالف

 ومٞمؽ؟ اهلل

٤مه٤م ىمد هب٤م، ي٘مرأ  اًمتل اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م إذا: الشقخ ّملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ شَمَٚم٘مَّ  اعمَُتَخّمِّ

: ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن هب٤م: ي٘مرأ  أن ًمف ومٞمجقز ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مراءات

 ش.أطمرف ؾمٌٕم٦م قمغم اًم٘مرآن ُأنزل»

 اًمرؾمقل ي٘مرأ  يم٤من اًمتل اًم٘مراءة أوضمف هل إطمرف أن اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ومن وىمد

 .طمٞم٤مشمف ذم هب٤م اًمًالم قمٚمٞمف

ٌَلمِّ  يمثػمة أطم٤مدي٨م وضم٤مءت  ىمراءة آظمر ُمـ يًٛمع يم٤من طمٞمٜمام اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن شُم

٤ٌَمِدر ويم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ يًٛمٕمٝم٤م مل  ُمع ويذه٥م يتث٧ٌم وًمٙمٜمف إٟمٙم٤مره٤م، إمم ُي

 ص٤مطمٌف ُمـ ؾمٛمع ُم٤م قمٚمٞمف ومٞمٕمرض ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اًم٘مراءة ذم ًمف اعمخ٤مًمػ ص٤مطمٌف

 هٙمذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞم٘مقل ىمٌؾ، ُمـ يٕمرومٝم٤م ٓ يم٤من هق اًمتل اًم٘مراءة

 ش.ُأنزًم٧م

 اًمّمحٞمح٦م اًم٘مراءات ُمـ ذاك، أو اإلُم٤مم هذا ي٘مرؤه٤م اًمتل اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .وُمنموع ضم٤مئز أُمر ومٝمق سم٤مًم٘مراءات، آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ واعمتٚم٘م٤مة

 ُمِمٝمقرة شمٙمـ مل إذا اًمّمحٞمح٦م اًم٘مراءة هذه سم٠من ؿمخّمٞم٦م، ُمالطمٔم٦م قمٜمدي وًمٙمـ

 إذا أُم٤م قم٤مداه، ؿمٞمئ٤مً  ضمٝمؾ ُمـ ٕن هب٤م: َيْٗمَج٠مهؿ أن ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل ومال اًمٜم٤مس، سمٕمض سملم

 سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ويٕمرومقن ويٕمرومٝمؿ، يٕمرومقٟمف ٟم٤مؾم٤مً  ي١مم يم٤من أو ظم٤مص جمٚمس ذم يم٤من

 هلذا ُمّم٤مطمٌتٝمؿ سمحٙمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ًمدُّيؿ، ُمٕمرووم٦م همػم يم٤مٟم٧م أهن٤م وًمق صحٞمح٦م، أظمرى

 ُمِمٝمقرة همػم يم٤مٟم٧م وإن صحٞمح٦م، سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ُمٜمف قمرومقا  اًم٘م٤مرئ، هلذا أو اإلُم٤مم

 وأخقان، أؿمٙم٤مل وومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس َأمّ  إذا أُم٤م ذًمؽ، ي٘مرأ  أن ًمف احل٤مًم٦م هذه ذم ًمدُّيؿ، ؾم٤مسم٘م٤مً 

 .يٕمرومقهن٤م ٓ اًمتل سم٤مًم٘مراءة يٗمج٠مهؿ أن يٜمٌٖمل ومال
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: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه اًمذي إدب سم٤مب ُمـ وهذا

 اهلل يٙمذَب  أن أتُريدون» اعمٕمٜمك، ُمـ ذًمؽ ٟمحق أوش قم٘مقهلؿ ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ظم٤مـمٌقا »

 ش.ورؾمقًُمف

م أن ُمـ وٓسمد يًتٜمٙمروٟمف، سمٌمء اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن ًمإلُم٤مم أو ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومام  ُيَ٘مدِّ

 .شمتٞمن ٓ وىمد إطمٞم٤من سمٕمض ذم شمتٞمن ىمد اعم٘مدُم٦م وهذه ُم٘مدُم٦م، إًمٞمٝمؿ

 وم٠منزل واًمٕمٛمرة، احل٩م إمم أؾم٤مومر يمٜم٧م ُم٤م يمثػماً  أنٜمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ًمٙمؿ أذيمر وأن٤م

ٟمٜم٤م، سمٕمض ُمـ هٜم٤مك ٟمٕمرف ممـ اًم٘مرى أو اًمٌالد سمٕمض ذم ُمقٟمٜمل إظمقا  إُم٤مُم٤ًم، وَمُٞمَ٘مدِّ

م وم٠مىمقل  أن قمٚمٞمف اعم٤ًمومر وأن ُم٤ًمومر، أن٤م أين شمٕمرف أن٧م أظمل ي٤م: أىمقل زم، ًمٚمُٛمَ٘مدِّ

 يريدون ُم٘مٞمٛملم ه١مٓء ُمٕمت٤مديـ، همػم واًمٜم٤مس وأىمٍم، ؾم٠ُمصكم وم٠من٤م وضمقسم٤ًم، ي٘مٍم

 زم ومٞم٘مقل ريمٕمتلم، أصكم ُأريد أن٤م ريمٕم٤مت، أرسمع يّمٚمقا  ظمٚمٗمل، ُمثالً  اًمٕمٍم يّمٚمقن

، ظَمٚمِّٞمٝمؿ أظمل، ي٤م قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م: اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم وهق  .صحٞمح يمالم وهذا يتٕمٚمٛمقا

ت ُم٤م أين ُمـ سم٤مًمرهمؿ وىمع، ظمِمٞم٧م اًمذي وومٕمالً   حم٤مرضة قمٛمٚم٧م أن سمٕمد إٓ يَمؼمَّ

 أىمتدي وأن٤م أؤُمٙمؿ، أن قمكمّ  ي٘مؽمح أن اإلُم٤مم أن٤م وأين اًمًٜم٦م، هلؿ وسَمٞمَّٜم٧م واىمػ، وأن٤م

 قمـ ُأؾمٚمؿ ٓ ؾمقف وأن٤م ريمٕمتلم، وم٠ًُمَصٚمِّـل وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمًٜم٦م

ٚمِّٛمقا  ُم٤م طمتك هاً  ؾَم٠ُمؾَمٚمِّـؿ شمًٛمٕمقٟمف، شمًٚمٞمامً  يٛمٞمٜمل ًَ ً، أؾمٚمؿ ُمٕمل، شُم  وأظم٤مـمٌٙمؿ ها

 ي٤ًمراً  أختٗم٧م صمؿش ؾُمْٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ: أمتقا : »ًمٙمؿ وم٠مىمقل ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وأىمقل

 وؾَمٚمَّٛمقا  أظمٓم١موا ٟم٤مس ؾَمٚمَّٛم٧م ُم٤م سمٕمد اًمٕمريْم٦م، اًمٓمقيٚم٦م اعمح٤مرضة ُمـ سم٤مًمرهمؿ

، أص٤مسمقا  وٟم٤مس ُمٕمل، ُمٜمل ًمٚمذي ىم٤مُمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا ًمٙمـ وىم٤مُمقا  ح٤مذا! أظمل ي٤م: ىَمدَّ

 .إًمخ.. وو ؿمقذة قمٚمٞمٜم٤م قمٛمؾ اًمرضمؾ هذا ًمٜم٤م ىمدُم٧م

ة ُم٤ًمُمٕمٝمؿ شمٓمرق أن جي٥م اًمّمالة هذه ُمثؾ احل٘مٞم٘م٦م وم٤مًمٜم٤مس  اعمرة سمٕمد اعَمرَّ

ة ة، سمٕمد واًمَٙمرَّ  وم٢مذا ريمٕمتلم، يّمكم اعم٤ًمومر اإلُم٤مم أن أذه٤مهنؿ ذم يرؾمخ طمتك اًمَٙمرَّ

قا  أن قمٚمٞمٝمؿ أن قمرومقا  ؾَمٚمَّؿ  .صالهتؿ ُيتِٛمُّ

 وًمق سم٤مُٕمقر رضسم٤مً  هٙمذا وييهبؿ اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن احلٙمٞمؿ ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومال
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د أن جي٥م وإٟمام طم٘م٤ًم، يم٤مٟم٧م  اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل آداب ُمـ وهذا متٝمٞمدًا، هل٤م ُيَٛمٝمِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ذم فمٝمرت

ر أن جي٥م اًمٕمٚمؿ، ُمـ سم٤مسم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح اًمقاىمع ذم وهذا  جي٥م اًمٕم٤ممل أن وهق سمف، ُٟمَذيمِّ

رهؿ وأن ُيْرؿِمَدهؿ وأن اًمٜم٤مس يٜمّمح أن ومٕمالً  قمٚمٞمف رْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُيَذيمِّ  وَم٢مِنَّ  َوَذيمِّ

يْمَرى د أن قمٚمٞمف وًمٙمـ[ 55:اًمذاري٤مت♂]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ  .ًمذًمؽ ُيَٛمٝمِّ

 أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ظمرج، صمؿ ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م وصغم اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ وم٤مِت٤ًم، ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وٟمٌٞمٝم٤م سمزوضمٝم٤م شم٘متدي أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وم٠مرادت

 يٛمٙمـ ٓ اًمزُم٤من ذاك ذم يم٤من يمام أن اًمٙمٕم٦ٌم أن وشمٕمٚمٛمقن اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم وشمّمكم

ٚمَّؿ، إٓ اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف إمم اًمدظمقل ًُ  اًم٤ٌمب هبذا اًمٙمٕم٦ٌم اعمًٚمٛمقن ورث وهٙمذا سمِ

ة أرادت ومٚمق اًمٕم٤مزم،  ٟمٗمًف ُيـْجِٝمد أن ومٞمج٥م اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ أن رضمؾ أراد ًمق سمؾ اُمرأ

 احِلْجر ذم صؾِّ ! قم٤مئِم٦م ي٤م: »قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة وم٘م٤مل يّمٕمد، أن يًتٓمٞمع طمتك وُيْتِٕمٌٝم٤م

 أظمرضمقا : أيش اًمٜمٗم٘م٦م هبؿ ىَمٍَمت اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمقا  ح٤م ىمقُمؽ وإن» اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف:

 .احِلْجر ضمقومٝم٤م ذم ويٙمقن اًمٙمٕم٦ٌم يٌٜمقا  أن اؾمتٓم٤مقمقا  وُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ احلجر

 طمديثل ىمقُمؽ أن وًمقٓ: طمديثف مت٤مم ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: واًمِم٤مهد

: أي-. اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمُتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك، قمٝمد

 وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً  إرض، ُمع سم٤مسملم ًمف وجلٕمٚم٧م -اًمٙمٕم٦ٌم إمم احلجر ٕدظمؾ

 .ُمٜمف خيرضمقن

 ح٤مذا؟ هذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُم٤م

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض ىمٚمقب ذم وٕمْمٕم٦مً  اًمٙمٕم٦ٌم َهْدمُ  ُيـْحِدَث  أن ظَمٌِم 

ر إيامهنؿ، شم٘مقي٦م إمم سمح٤مضم٦م  وىم٧م وإمم أُمر إمم إُمر هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وَم٠َمظمَّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُيريده

م اًمٌٞم٧م هلذا اهلل ىَمٞمَّض طمٞم٨م -إؾمػ ُمع- شَمتِّٛم٦م وًمٚم٘مّم٦م  اًمٙمٕم٦ٌم وهلذه احلرا

وم٦م،  .اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد وهق أٓ زُمٜمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رهم٦ٌم َٟمّٗمذ ُمـ اعمُـنَمّ
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 اًمذي هذا أن سمحج٦م قمٚمٞمف، يم٤من ُم٤م إمم اًمٌٞم٧م أقم٤مدت اًمٖم٤مؿمٛم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ

 يٙمـ مل قمٚمٞمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف اًمذي اًمٌٞم٧م ظم٤مًمػ إُمر هذا وُأطمدث وُمٕمؾ

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أظمتٝم٤م اسمـ هق قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمٗمذ واًمذي قم٤مئِم٦م، طمدي٨م سمٚمٖمف ىمد

 .قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء أُمف

ـ ح٤م اًمزسمػم سمـ اهلل ومٕمٌد ذه اإلصالح هذا ُمـ شَمـَٛمٙمَّ  ذم ذًمؽ يم٤من ًمٙمـ ومٕماًل، َٟمٗمَّ

 هن٤مي٦م ويم٤من ُمروان، سمـ اعمٚمؽ قمٌد ظم٤مص٦م وسمّمقرة إُمقيلم، وسملم سمٞمٜمف ىم٤مُم٧م ومتٜم٦م

 .هٜم٤مًمؽ ُم٤م إًمخ.. احلج٤مج وصٚمٌف ىُمتؾ أنف إؾمػ ُمع اًمٗمتٜم٦م

 زُمـ ذم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم سم٢مقم٤مدة أُمر اعمٚمؽ، ًمٕمٌد إُمر اؾمتقـمـ ومٚمام

 .اجل٤مهٚمٞم٦م

ض جمٚمًف ذم ه٤مدئ جمٚمس وذم  ًمألُم٤مٟم٦م شمٌٚمٞمٖم٤مً  احل٤مرضيـ وم٠مطمد اًم٘مْمٞم٦م، هلذه شَمَٕمرَّ

ث ُم٤م هق اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ومٕمٚمف ُم٤م إن! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًمٜمٌل سمف طَمدَّ

 ُمع ومٕمؾ يمام ًمؽميمتف ذًمؽ قمٚمٛم٧م ًمق: اعمٚمؽ قمٌد وم٘م٤مل اًم٘مّم٦م، هذه وذيمر ًمٕم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًمِمديد إؾمػ

 وذم اًمٜم٤مس إرؿم٤مد ذم اإلٟم٤ًمن يتٚمٓمػ أن اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ أن: اًمِم٤مهد

 اًمٕمٚمؿ سمٙمتامن اًمٜم٤مس ُم٤ًميرة أبداً  هبذا ٟمٕمٜمل وٓ أؾم٤مًمٞم٥م، ُمـ يًتٓمٞمع سمام هدايتٝمؿ،

 .آظمر رء هذا احل٘مٞم٘م٦م، ويمتامن

 إو٤مقم٦م وهق أيمثر واًمتٗمريط وشمٗمريط، إومراط سملم ُم٤م اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس أن وم٤مًمقاىمع

 شمٕمٚمٞمؿ ذم احلٙمٞمٛم٦م إؾم٤مًمٞم٥م يتخذون ٓ اًمذيـ واعمُـَٖم٤مًمقن اًمٜمّمٞمح٦م، وإو٤مقم٦م اًمٕمٚمؿ

 .شمٌٚمٞمٖمٝمؿ وذم اًمٜم٤مس

ًُم٤م َذًمَِؽ  سَملْمَ  َويَم٤منَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام احلؼ وًمذًمؽ  ٓ: يٕمٜمل  ،[67:اًمٗمرىم٤من] ♂ىَمَقا

 ُمثالً ش اًمٜم٤مس سَمٚمِّٖمقا » سم٤مؾمؿ سم٤مًم٘مقة اًمٕمٚمؿ يٜمٗمذ وٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ يٙمتؿ

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ ▬ ٓ،ش آي٦م وًمق» ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ

ـُ  ًَ  .[025:اًمٜمحؾ] ♂َأطْم
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٤مة صم٤مسمت٦م ىمراءة اإلُم٤مم ىمرأ  إذا: وم٢مذاً   أنف إصؾ اعمتخّمّملم، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وُُمَتَٚم٘مَّ

د وأن يٕمٚمٛمقن، ٓ سمام اًمٜم٤مس يٗم٤مضمئ ٓ أن جي٥م وًمٙمـ ذًمؽ، ذم رء ٓ  يريد ح٤م ُيَٛمٝمِّ

 .سمف ُيَٕمٚمِّٛمٝمؿ أن

 اًمّمح٤مسم٦م أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠من: ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك يٕمٜمل، اعمقوقع ٟمٗمس :السمال

م  .اًمرواي٦م سمخٚمط ىمرؤوا سم٠مهنؿ قمٜمٝمؿ ًمٜم٤م ُيٜمَْ٘مؾ مل قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمٙمرا

 اًمرواي٦م؟ ظمٚمط: الشقخ

 ىمراءة أو اًمرواي٦م، ظمٚمط سمدقم٦م، إُمر هذا أن ومٞمٕمتؼموا اًمرواي٦م، ظمٚمط: السائؾ

 ذم سمقرش هلؿ ىمرأت وم٢مذا حلٗمص، شم٘مرأ  هٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمثالً  آظمر، سمٚمد ذم اًمرواي٦م

 .هذا ُيٜمْٙمرون أجْم٤مً  اخلٚمط دون يم٤مُمٚم٦م رواي٦م

 اخلٚمط وهق صم٤مين، ؾم١مال يمالُمؽ ومٗمل أن أُم٤م قمٜمف، أضم٧ٌم اًمذي هذا: الشقخ

 .واطمد آن ذم ىمراءشملم سملم

 أو سم٤مخلٚمط ىمرأ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ ورد وُم٤م سمدقم٦م، هذه إن: ي٘مقًمقا : السائؾ

م اًمّمح٤مسم٦م  .اًمٙمرا

 آقمؽماض هذا أو اًمِمٌٝم٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م: قمٜمف اجلقاب يٜمٌٖمل هذا ٟمٕمؿ،: الشقخ

 .ىمديؿ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾمٛمٕمتف

 يمام: أي إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م ذم اعم٘مٚمدة ؿم٠من ؿم٠مهنؿ هؿ سمدقم٦م هذا: ي٘مقًمقن اًمذيـ

 قمغم يقضمٌقن اعمٕمرووملم واعمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م اًمٞمقم ًمٚمٛمذاه٥م، اعمَُ٘مٚمِّديـ أن

 .إرسمٕم٦م اعمذاه٥م هذه ُمـ واطمد سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقا  أن اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م

 ًمديف صم٧ٌم صمؿ طمٜمٞمٗم٦م، أيب سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقن أىمقام سملم ُمثالً  قم٤مش اعمًٚمؿ وم٢مذا

رة ًمٞم٧ًم ُم٠ًمخ٦م  ومٝمؿ ُمثاًل، ُم٤مًمؽ أو يم٤مًمِم٤مومٕمل همػمه ُمذه٥م ذم وإٟمام ُمذهٌف ذم ُُمَ٘مرَّ

 .أظمر اعمذه٥م ذم صم٧ٌم سمام يٕمٛمؾ أن ًمف ُيـِجٞمزون وٓ اعمذه٥م اًمتزام قمٚمٞمف ُيْقضِمٌقن

ه ٟمحـ وهذا ه أطمٞم٤مٟم٤ًم، ظمٓم٠م ٟمرا سم٤مً  وٟمرا  شم٤مرةً  اإلٟمٙم٤مر هذا: أي أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  صقا

سم٤مً  يٙمقن وشم٤مرة ظمٓم٠مً  يٙمقن  .صقا
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 اشم٤ٌمقم٤مً  آظمر ُمذه٥م ذم رأج٤مً  اشمٌع اعمُـَٕملمَّ  سم٤معمذه٥م اعمتٛمذه٥م يم٤من إذا ظمٓم٠م يٙمقن

ه، ٌُّٕم٤مً : واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء ي٘مقل ويمام هلقا  .قمٚمٞمف ُيٜمَْٙمر هذا ًمٚمرظمص، شَمَت

 قمٚمٞمف، اًمقاضم٥م هق ومٝمذا وسمدًمٞمٚمف، سمف اىمتٜمع ٕنف آظمر: ُمذه٥م ذم سمرأي أظمذ إذا أُم٤م

 .خمٓمئ٤مً  يٙمقن قمٚمٞمف ُيٜمِْٙمر وُمـ

د وًمٙمـ ـمقيؾ، سمح٨م إمم حيت٤مج وهذا اجلقاب، ظمالص٦م ـمٌٕم٤مً  هذا  سمف ُأَُمٝمِّ

 .اًم٘مراءات سملم اخلٚمط قمـ ًمإلضم٤مسم٦م

 اًمٕمٚمؿ، ُمـ قمٜمده شمرضمح سمام ي٠مظمذ إُم٤مم يمؾ إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م أن يمام: وم٠مىمقل

 .ًمديف صم٧ٌم سمام ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ يمؾ اًمٕمنمة، أو اًمًٌٕم٦م اًم٘مراء يمذًمؽ

 أو اعمتقارصم٦م اًم٘مراءات ذم اخلٓم٠م ُمـ أيمثر اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اعم٤ًمئؾ ذم اخلٓم٠م جم٤مل سم٠من قمٚمامً 

 اًم٘مٞم٤مس، يدظمٚمٝم٤م آضمتٝم٤مد، َيْدظُمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ٕن ذًمؽ ي٘مقًمقن: يمام اعمتقاشمرة

 اًمٜم٘مؾ قمغم ُمًتٜمدة ومٝمل اًم٘مراءات أُم٤م قمٚمٞمف، وَمُٞم١ْمضَمر ظمٓم٠م ذم اعمجتٝمد ي٘مع أن وَمُٞمْٛمِٙمـ

 .وم٘مط

 ًمديف صم٧ٌم طمٗمص، ىمراءة قمغم اًم٘م٤مرئ هذا يم٤من إذا: ومحٞمٜمئذٍ  ُمٕمرووم٤ًم، هذا يم٤من إذا

 ورش وىمراءة آي٦م ذم طمٗمص ىمراءة سملم واطمدة ىمراءة ذم ومجٛمع ُم٤م، آي٦م ذم ورش ىمراءة

 ُم٠ًمخ٦م ذم واًمتٛمذه٥م احلٜمٗمل، سم٤معمذه٥م اًمَتَٛمْذُه٥م سملم مجع يم٤مًمذي هذا أظمرى، آي٦م ذم

 .ًمديف صم٧ٌم ذًمؽ ٕن اًمِم٤مومٕمل: اعمذه٥م ذم أظمرى أو واطمدة

 أئٛم٦م ُمٜمٌع أنف قمـ همٗمٚم٦م ٟمٔمري وضمٝم٦م طم٥ًم اًمقاىمع ذم هق سمدقم٦م، هذا إن: وم٘مقهلؿ

 اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هق إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م أئٛم٦م يمٛمٜمٌع هق اًم٘مراء

 ذم أُم٤م واًمرأي، سم٤مٓضمتٝم٤مد ىمقًٓ  ي٘مقًمقا  أن يٛمٙمـ اًمٗم٘م٦م ذم إئٛم٦م أن آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي

 طمٗمص سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن: إُمر هٜم٤م ومٞمٙمقن واًمٜم٘مؾ، اًمتٚم٘مل إٓ ومٞمف ُم٤م اًم٘مراءة

 .وهبذه هبذه اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ  أن اح٤مٟمع ومام أيمٞمد، ورش سم٘مراءة وىمرأ  أيمٞمد،

اء قمٜمد وًمٞمس  سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ وهذا دًمٞمؾ، أبداً  اًمُ٘مرَّ

 اًم٘مراءات ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر وإمم ورش، سم٘مراءة ىمرأ  أظمرى وشم٤مرة أطمٞم٤مٟم٤ًم، طمٗمص
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 .هذا ُمـ رء يقضمد ٓ اعمٕمرووملم،

 هبذا ي٘مرأ  ويم٤من هبذا ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل أن: أي ًمديف، صم٧ٌم سمام أظمذ واطمد يمؾ ًمٙمـ

 .هبذا ي٘مرأ  ويم٤من

 ىمراءشم٤من ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مِت٦م: يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمٝم٤م ممٙمـ اًمتل إؿمٞم٤مء أؿمٝمر ُمـ

 اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقلش اًمديـ يقم وُمٚمؽش »اًمديـ يقم سمامًمؽ» يتٕمٚمؼ ومٞمام ُمتقاشمرشم٤من،

 .ُمٚمؽ وُمرة ُم٤مًمؽ ُمرة ي٘مرأ  يم٤من

 ٕنف طمٗمص: ُمذه٥م قمغم سمٕمده ُم٤م ي٘مرأ  ومٝمق ُم٤مًمؽ ىمرأ  إذا أنف يٚمتزم يم٤من ُم٤م ًمٙمـ

 ُم٤م هذا ؿم٤مومٕمٞم٤ًم، يم٤من أو طمٜمٗمٞم٤مً  يم٤من اًمرؾمقل أن اجلٝمٚم٦م سمٕمض يتقهؿ يمام ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ 

 ًمٞمس ُمٜمف يتٚم٘مقن ومٝمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ُمت٠مظمرة اعمذاه٥م ٕن إٟم٤ًمن: ي٘مقًمف

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس

 ي٘مرأ  وأن هبذه ي٘مرأ  أن ًمٚم٘م٤مرئ ومٞمجقز اًم٘مراءات ُمـ ىمراءة صم٧ٌم إذا اعمٝمؿ: ًمذًمؽ

ٌُٜم٤م سمدقم٦م هذا ي٘مقل واًمذي ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع وٓ هبذه، ًْ  ه٤مشمقا : »ًمف ٟم٘مقل أن طَم

 .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم يًتٓمٞمع وٓش ص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ

 (11: 29: 53/ 261/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 45: 15/ 261/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف ادختؾػة بالروايات الؼراءة

 يمؾ وم٘مرأ  اًمّمػ، ؾمقرة ُمثالً  ي٘مرأ  أن يريد رضمؾ اًم٘مراءات، ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م :مداخؾة

 اًمتل أي٦م قمـ خيتٚمػ سمحرف آي٦م يمؾ أو شمٚمح٘مٝم٤م اًمتل أي٦م قمـ ختتٚمػ سم٘مراءة آي٦م

 اًمقاطمد؟ اعمجٚمس ذم ضم٤مئز هذا هؾ شمٚمح٘مٝم٤م،

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ضم٤مئز؟ هذا ومٕمٚمف هؾ :مداخؾة



 013 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م 

 ُمـ ٟمحـ سمٜمًٛمٕمف اًمٚمِّـل اًمٜمِّٞم٦م، سم٤مظمتالف خيتٚمػ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هذا: الشقخ

 ي٘مّمدون ٓ اًمٕمٚمؿ، ي٘مّمدون وٓ اًمٗمـ، ي٘مّمدون ٕهنؿ إـمالىم٤ًم: جيقز ٓ اًم٘مراء

 : ي٘م٤مل هٜم٤م ٕنف ىمراءة: وهذه ىمراءة هذه إٟمف اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م          ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 وُمرة هٞمؽ وُمرة هٞمؽ ُمرة ويتٗمٚمًػ، سمٞمتٗمٜمـ سمٞمجل ُم٤م اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ سمِّده اًمٚمِّـل

 .آظمره إمم واًمث٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مراءة هذه حيٗمظ ٓ ذايمرة قمٜمده إٟم٤ًمن وأي هٞمؽ،

 آي٦م أظمرى، ىمراءة قمغم ُم٤م آي٦مً  ي٘مرأ  أن ًمف وسمدا ُم٤م، ىمراءةٍ  قمغم ُم٤م ؾمقرة ىمرأ  إذا ًمٙمـ

َتِٕمد ُُمـْجَتٛمع وذم حمي ذم ويم٤من واًمتذيمػم، اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ ُم٤م ًْ ٌُّؾ ُُم  هذا ُمثؾ ًمَِتَ٘م

 اًمًٜم٦م إمم سم٤مًمرضمقع ٟمدقمق دائامً  ٟمحـ احل٘مٞم٘م٦م ٕنف ذًمؽ: ومٚمف اًمتٕمٚمٞمؿ وهذا اًمتقضمٞمف

 ًمف يتٞمن يمام ي٘مرؤه٤م ي٘مرؤه٤م؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من يمٞمػ اًم٘مراءات هذه اًمًٚمػ، واشم٤ٌمع

 قمـ اإلٟم٤ًمن سمتْمٞمِّع اًمٚمِّـل اًمٗمقوقي٦م اًمٓمري٘م٦م هذه قمغم ًمٞمس هٙمذا، وشم٤مرةً  هٙمذا شم٤مرةً 

 َيَتَدسمَُّرونَ  َأوَمال▬: اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمتدسمر وهق اًمتالوة، ُمـ اعم٘مّمقد

 .[82:اًمٜم٤ًمء]♂اًْمُ٘مْرآنَ 

 ؾمٛمع ُمثالً  قمٛمر اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم اًم٘مّمص سمٕمض وىمٕم٧م وًمذًمؽ

 قمٜمد وأظمذوا وإي٤مه هق ومتخ٤مصؿ حيٗمٔمٝم٤م، هق يم٤من اًمتل اًم٘مراءة همػم قمغم آي٦م ي٘مرأ  رضمالً 

 سم٠منف: اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مضم٤مسمف ي٘مرأ  اًمرضمؾ هذا ؾمٛمٕم٧م أن٤م: ًمف وىم٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .سم٤مًم٘مرآن خيتٚمٗمقا  أٓ أُمرهؿ صمؿ ُأنزل، هٙمذا

 ُمـ إٟم٤ًمن ومٙمؾ هٙمذا، وشم٤مرةً  هٙمذا شم٤مرةً  ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل إن: أىمقل أن ىمّمدي

 .أظمريـ إمم ٟم٘مٚمف ؿمٞمئ٤مً  طمٗمظ اًمّمح٤مسم٦م

 سم٤مًمٗم٘مف إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أئٛم٦م ومٕمؾ يمام مجٕمقه٤م، قمٚمامء اًم٘مراءات هلذه ىمٌض صمؿ

 .مت٤مُم٤مً 

 ًم٘مراءة يتٕمّم٥م أن جيقز ٓ يمام ُمذه٥م، قمغم عمذه٥م يتٕمّم٥م أن عمًٚمؿ جيقز ومال

 .ىمراءة قمغم



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  014   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ىمراءة أيِّ  ذم صح وُم٤م شمٌٜم٤مه، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب واومؼ ُمذه٥م أيِّ  ذم صح ُم٤م ًمٙمـ

 .اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  أو وُمْرىَم٦م ُيْقضَمد أن دون أجْم٤ًم، شمٌٜم٤مه٤م اعمٕمرووم٦م اًم٘مراءات ُمـ

 (  11: 36: 03/ 327/واًمٜمقر اهلدى)



 

 الصالٗ يف لتحْشا





 017 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتجقز ذم اًمّمالة 

 لعارض الصالة يف التجّقز

 اًمّمٌل، سمٙم٤مء وم٠مؾمٛمع إـم٤مًمتٝم٤م، أريد وأن٤م اًمّمالة، ذم ٕدظمؾ إين: »ي٘مقل ويم٤من

 .شسمٙم٤مئف ُمـ أُمف َوضْمدِ  ؿمدة ُمـ أقمٚمؿ مم٤م صاليت: ذم وم٠متجّقز
 :ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤ملش: اًمقضمد: »ىمقًمف
 واحلزن هٜم٤م، ؾم٤مئغ ويمالمه٤م أجْم٤ًم، احل٥م وقمغم احلزن، قمغم يٓمٚمؼش اًمقضمد»

 وؾم٤مئر سم٤مح٠مُمقُملم اًمرومؼ قمغم دًمٞمؾ وومٞمف سمف، ىمٚمٌٝم٤م واؿمتٖم٤مل طمزهن٤م ُمـ: أي أفمٝمر:

 يًػماً  يم٤من وإن قمٚمٞمٝمؿ: يِمؼ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ ٓ وأن ُمّمٚمحتٝمؿ، وُمراقم٤مة إت٤ٌمع،

 جيقز اًمّمٌل وأن اعمًجد، ذم اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ًمء صالة ضمقاز وومٞمف رضورة، همػم ُمـ

ـُ  ٓ قمٛمـ اعمًجد شمٜمزيف إومم يم٤من وإن اعمًجد، إدظم٤مًمف  .ـها. طمدث ُمٜمف ُي١ْمَُم
 ([0/393) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إدراكف يريد بؿلمقم أحس إذا الركقع اإلمام إضالة حؽؿ

 أطمس إذا - رايمع وهق - اإلُم٤مم أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »0/210» اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 اجلامقم٦م: ُمع اًمريمٕم٦م ومْمٞمٚم٦م ًمٞمدرك رايمٕم٤ًم: يٜمتٔمره أن ًمف يم٤من ُمٕمف: اًمّمالة يريد سمرضمؾ

 يم٤من اًمدٟمٞم٤م: أُمقر سمٕمض ذم اإلٟم٤ًمن حل٤مضم٦م اًمّمالة ـمقل ُمـ حيذف أن ًمف يم٤من إذا ٕنف

 اًمٕمٚمامء، سمٕمض يمرهف وىمد وأومم، سمذًمؽ أطمؼ هق سمؾ اهلل، ًمٕم٤ٌمدة ومٞمٝم٤م يزيد أن ًمف

 .ـهاش. احلًـ سمـ حمٛمد ىمقل وهق. ذيم٤مً  يٙمقن أن أظم٤مف: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ، ومٞمف وؿمدد

ًمقه طمٜمٞمٗم٦م، أيب ىمقل ُمـ قمٚمامؤٟم٤م ذيمره اًم٘مقل هذا: ىمٚم٧م  ذم اًمنمك أراد سم٠منف وَأوَّ

 .ًمٚمج٤مئل وآظمَره شمٕم٤ممم، هلل يم٤من اًمريمقع أول ٕن اًمٕمٛمؾ:

 اًمريمقع إـم٤مًم٦م سمٙمراه٦م وىم٤مًمقا  ًمف، واًمٕم٤ٌمدة اًمتذًمؾ أراد ُم٤م ٕنف يٙمٗمر: وٓ: ىم٤مًمقا 

 اسمـ ىم٤مل ًمٙمـ. أومْمؾ شمريمف إن: أي سمف: سم٠مس ومال وإٓ: قمرومف، إن اجل٤مئل: إلدراك

 ُمٓمٚمقب: اًمريمٕم٦م إدراك قمغم اإلقم٤مٟم٦م ىمّمد: أىمقلش: »0/462ش »طم٤مؿمٞمتف» ذم قم٤مسمديـ



 018   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتجقز ذم اًمّمالة

 إقم٤مٟم٦مً  اخلالف: قمغم همػمه ذم ويمذا اشمٗم٤مىم٤ًم، اًمٗمجر ذم إومم اًمريمٕم٦م إـم٤مًم٦م ذقم٧م وم٘مد

 ٟمقم وىم٧م ٕنف إدرايمٝم٤م: قمغم ًمٚمٜم٤مس

 قمٌد قمـش احلٚمٞم٦م» ذم وٟم٘مؾ. - ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمؿ يمام - وهمٗمٚم٦م

 مخس يًٌح أن ًمإلُم٤مم يًتح٥م أنف: واًمثقري وإسمراهٞمؿ، وإؾمح٤مق، اعم٤ٌمرك، سمـ اهلل

 .ـهاش. اًمثالث ظمٚمٗمف ُمـ ًمٞمدرك شمًٌٞمح٤مت:

  إًمٞمف، اًمتقدد سم٤ٌمًمف خيٓمر ٓ أن سمٕمد أومْمؾ، ومٝمق اجل٤مئل: إقم٤مٟم٦م ىمّمد إذا: هذا ومٕمغم

 ش:اجل٤مُمع» قمـش اعمٕمراج» ذم ٟم٘مؾ وهلذا. وٟمحقه ُمٜمف احلٞم٤مء وٓ

 اسمـ ىم٤مل صمؿ♂ش. َواًمتَّْ٘مَقى اًمؼِمِّ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُم٠مضمقر: أنف وػم ٓ»

 ُمٙمؼم إلدراك اًمريمقع: اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م اًمت٘مرب ُمـ أن وئمٝمر: اًمٓمح٤موي ىم٤مل: »قم٤مسمديـ

 ،- اًمٕمقام ُمـ ًمٙمثػم ي٘مع يمام - اًمريمٕم٦م أدرك أنف ئمـ إدرايمف، ىمٌؾ رأؾمف اإلُم٤مم رومع ًمق

 ش.اإلمت٤مم أو سم٤مإلقم٤مدة أُمره ُمـ اإلُم٤مم يتٛمٙمـ وٓ فمٜمف، قمغم سمٜم٤مءً  اإلُم٤مم ُمع ومٞمًٚمؿ

 ([0/394) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

  ّاإلضساز اجلَس أحكاو تلخٔص 

 ّغريٍا اخلنظ الصلْات يف 





 000 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م 

ؾَقاِت  يف واإلرسار   اجلفر   أحؽام تؾخقص ها اخَلْؿسِ  الصَّ  وَغْرِ

 :66-64 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 واًمٙمًقف، وآؾمتً٘م٤مء، واًمٕمٞمديـ، واجلٛمٕم٦م، اًمّمٌح، صالة ذم سم٤مًم٘مراءة وجيٝمر

 اًمث٤مًمث٦م وذم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر صالة ذم هب٤م وين. واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة ُمـ وإوًمٞملم

 .اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ وإظمريلم اعمٖمرب، صالة ُمـ

 .اًمني٦م اًمّمالة ذم أطمٞم٤مٟم٤م أي٦م يًٛمٕمٝمؿ أن ًمإلُم٤مم وجيقز
 رومع ذم ويتقؾمط شم٤مرة، وجيٝمر شم٤مرة، ومٞمٝم٤م ومٞمن اًمٚمٞمؾ، وصالة اًمقشمر وأُم٤م

 .اًمّمقت

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

رُ  اجلٝمرُ  ٚمَقاِت  ذم واإلها  :اخلَْٛمسِ  اًمّمَّ

 اعمٖمرب ُمـ إُوًمَٞملم اًمريمٕمتلم وذم اًمّمٌح، صالة ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 . اًمٕمِم٤مء ُمـ وإظُْمَرَيلْمِ  اعمٖمرب، ُمـ واًمث٤مًمث٦م واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ذم هب٤م وين واًمٕمِم٤مء،
 إي٤مهؿ وسم٢مؾمامقمف حلٞمتف، سم٤موٓمراب - سمف ُيِنُّ  ومٞمام - ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يٕمرومقن ويم٤مٟمقا 

 . أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م

 اعمٖمرب ُمـ إُوًمَٞملم اًمريمٕمتلم وذم اًمّمٌح، صالة ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر: »ىمقًمف

ش. اًمٕمِم٤مء ُمـ وإظُْمَرَيلْمِ  اعمٖمرب، ُمـ واًمث٤مًمث٦م واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ذم هب٤م وين واًمٕمِم٤مء،

 اخلٚمػ سمٜم٘مؾ يمٚمف ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم إمج٤معش 3/389ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ذيمر

 .ذًمؽ قمغم اعمتٔم٤مهرة اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمع اًمًٚمػ، قمـ
 آشمٗم٤مق ٟم٘مؾ وممـ ،شاًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م» ذم سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت: ىمٚم٧م

. شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وأىمره ،ش33ش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم طمزم اسمـ: ذًمؽ قمغم

 .ش ش345»  اإلرواء حلٞمتف، سم٤موٓمراب - سمف ُيِنُّ  ومٞمام - ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يٕمرومقن  واٟمٔمر»



 002   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م

 ومٞمف: »احل٤مومظ ىم٤ملش حلٞمتف سم٤موٓمراب - سمف ُيِنُّ  ومٞمام - ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يٕمرومقن»

 ىمريٜم٦م ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ ىمراءشمف، قمغم حلٞمتف سم٤موٓمراب طمٙمٛمقا  ٕهنؿ سم٤مًمدًمٞمؾ: احلٙمؿ

 ُمٜمٝمام، سمٙمؾ حيّمؾ اًمٚمحٞم٦م اوٓمراب ٕن ُمثاًل: واًمدقم٤مء اًمذيمر دون اًم٘مراءة، شُمَٕملمِّ 

 اًمذيمر ٓ اًم٘مراءة حمؾ هق ُمٜمٝم٤م اعمحؾ ذًمؽ ٕن اجلٝمري٦م: سم٤مًمّمالة ٟمٔمروه ويم٠مهنؿ

 ىمقي. أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م ُيًِٛمٕمٜم٤م يم٤من: ىمت٤مدة أيب ىمقل ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وإذا واًمدقم٤مء،

 .شأقمٚمؿ واهلل. آؾمتدٓل

 ([2/403) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وآشتسؼاء والعقديـ اجلؿعة صالة يف بالؼراءة اجلفر

 والؽسقف

 . واًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء، واًمٕمٞمديـ، اجلٛمٕم٦م، صالة ذم أجْم٤مً  هب٤م جيٝمر ويم٤من

 صش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم طمزم اسمـ اجلٛمٕم٦م ذم اجلٝمر قمغم إُم٦م إمج٤معَ  َٟمَ٘مَؾ  وىمد

 ش. 5/08ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي اًمٕمٞمديـ وذم ،ش33
 يمثػم سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م سمدًمٞمؾ :- ىمٓمٕم٤مً  - اًمِمٛمس يمًقف: سمف اعمرادش اًمٙمًقف»

 اعمّمغم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠متك ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد قمغم اًمِمٛمس ظمًٗم٧م: سمٚمٗمظ أمحد قمٜمد

، ، صمؿ اًمٜم٤مس، ويمؼمَّ  ومٙمؼمَّ  .[صحٞمح. ]احلدي٨م. .. سم٤مًم٘مراءة ومجٝمر ىمرأ
 ([2/405) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 والعشاء ادغرب مـ وإولقني واجلؿعة الصبح يف اجلفر

 اعمٖمرب ُمـ وإوًمٞملم واجلٛمٕم٦م اًمّمٌح ذم جيٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »طمدي٨م

 .صحٞمحش واًمٕمِم٤مء

، يمٚمف ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم إمج٤معش: 3/389ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوى ذيمر وىمد
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 .ذًمؽ قمغم اعمتٔم٤مهرة إطم٤مدي٨م ُمع اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ سمٜم٘مؾ

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وأىمرهش 33 صش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م»  ذم طمزم اسمـ ٟمحقه وذيمره

 .ذًمؽ قمغم شمٞمٛمٞم٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوى إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتك إطم٤مدي٨م سمٕمض وإًمٞمؽ: ىمٚم٧م

َواًمٜمَّْخَؾ ▬ اًمٗمجر ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٛمع أنف: »ُم٤مًمؽ سمـ ىمٓم٦ٌم قمـ :إول

 ♂.سَم٤مؾِمَ٘م٤مٍت هَل٤َم ـَمْٚمٌع َٟمِْمٞمدٌ 

 أومٕم٤مل» ذم واًمٌخ٤مرىش 2/059» قمقاٟم٦م وأبقش 41 ـ 2/39» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 واًمدارُمكش 806» ُم٤مضمف واسمـش 019 ـ 2/018» واًمؽمُمذىش 80ش »اًمٕم٤ٌمد

 وأمحد واًمٓمٞم٤مًمًكش 0/041/0» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ ويمذاش 31/0» واًمناجش 0/297»

 ش.4/322»

 إذا» اًمٗمجر ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل طمري٨م سمـ قمٛمرو قمـ :الثاكك

 ش. يمقرت اًمِمٛمس

 أبك واسمـش 0/297» واًمدارُمكش 0/050» واًمٜم٤ًمئكش 2/39» ُمًٚمؿ أظمرضمف

ج ؿمٞم٦ٌم  ش. 317، 4/316» وأمحدش 0201، 0155» واًمٓمٞم٤مًمًك واًمٌٞمٝم٘مك واًمنا

وَماَل ▬ اًمٖمداة صالة ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك صقت أؾمٛمع يم٠منك: »قمٜمف رواي٦م ورم

ُؿ سم٤ِمخْلُٜمَّسِ  ًِ  ♂.اجْلََقاِري اًْمُٙمٜمَّسِ ، ُأىْم

 .طمًـ وإؾمٜم٤مدهش 807» ُم٤مضمف واسمـش 807» داود أبق أظمرضمف

 واًم٘مرآن ق» أظمذت ُم٤م: »ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن سمـ طم٤مرصم٦م سمٜم٧م هِم٤مم أم قمـ :الثالث

 ش.اًمّمٌح ذم هب٤م يّمغم يم٤من، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وراء ُمـ إٓش اعمجٞمد

 .طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدش 6/463» وأمحدش 0/050» اًمٜم٤ًمئك أظمرضمف

 أب٤م ُمروان اؾمتخٚمػ: »ىم٤مل راومع أبك سمـ اهلل قمٌٞمد يرويف هريرة أبك قمـ :الرابع

 ؾمقرة سمٕمد وم٘مرأ ، اجلٛمٕم٦م هريرة أبق ًمٜم٤م ومّمغم ُمٙم٦م إمم وظمرج، اعمديٜم٦م قمغم هريرة
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 طملم هريرة أب٤م وم٠مدريم٧م: ىم٤ملش اعمٜم٤موم٘مقن ضم٤مءك إذا» أظمرة اًمريمٕم٦م ذم اجلٛمٕم٦م

 سم٤مًمٙمقوم٦م هبام ي٘مرأ  ـم٤مًم٥م أبك سمـ قمغم يم٤من سمًقرشملم ىمرأت إٟمؽ: ًمف وم٘مٚم٧م، اٟمٍمف

 ش.اجلٛمٕم٦م ذم هبام ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين: »هريرة أبق وم٘م٤مل

 ـ 2/396» واًمؽمُمذىش 0024» داود وأبق ًمف واًمٚمٗمظش 3/05» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ش. 0008» ُم٤مضمف واسمـش 397

 ش.صحٞمح طمًـ» اًمؽمُمذى وىم٤مل

 قمغم ذًمؽ ذم وم٤مًمٕمٛمدة، سحي٤م طمديث٤م ذًمؽ ذم أقمٚمؿ ومال إوًمٞملم ذم اًم٘مراءة وأُم٤م

 .اًمٜمقوى قمـ ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ اًمذى آشمٗم٤مق

 ( [345) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الـفار صالة يف اإلرسار

 [: ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي] 

 اًمٚمٗمظ هبذا ًمف أصؾ ٓش. سم٤مًمٌٕمر وم٤مرُمقه اًمٜمٝم٤مر: ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر ُمـ رأجتؿ إذا»

 وأصحٝم٤م ُمرومقع، رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس يمثػمة، آصم٤مراً  اًم٤ٌمب ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ذيمر وىمد

 هن٤مرًا، سم٤مًم٘مراءة جيٝمر رضمالً  رأى أنف: قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد رواه ُم٤م: وأسطمٝم٤م

 يٜمٌٖمل مم٤م إثر وهذا. ىمراءشمؽ وم٠مه ومٞمٝم٤م: جيٝمر ٓ اًمٜمٝم٤مر صالة إن: وم٘م٤مل ومدقم٤مه،

 ذم سمٕمْمف دمد طمدي٨م، ُم٤م همػم ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م ًمٚمًٜم٦م عمٓم٤مسم٘متف سمف: إظمذ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  ومٞمٝم٤م ضمٝمر اًمتل اًمّمٚمقات ُمـ اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ :شاًمّمالة صٗم٦م»

 (.533/ 00/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؾقؾ صالةِ  يف الؼراءةِ  يف واإلرْسار   اجَلْفر  

، شم٤مرة ومٙم٤من اًمٚمٞمؾ: صالة ذم وأُم٤م  .  جَيَْٝمر وشم٤مرة ُيِنُّ
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ر سملم خمػم اًمٚمٞمؾ ذم وم٤معمّمكم  طمٜمٞمٗم٦م أبق ي٘مقل وسمف هب٤م، واجلٝمر سم٤مًم٘مراءة، اإلها

 .-ش اعمٕم٤مين ذح» ذم يمام - وص٤مطم٤ٌمه
 ([2/409) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ِِّسّ  أو الـفار كقافؾ يف جيفر هؾ  ي 

 قمٜمف يّمح ومٚمؿ اًمٜمٝم٤مر: ذم اًمٜمقاومؾ وأُم٤مش: »91/0ش »اًمتٝمجد» ذم احلؼ قمٌد ىم٤مل

ر ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص  ُمر أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وروي ومٞمٝم٤م، ُين يم٤من أنف وإفمٝمر إضمٝم٤مر، وٓ إها

ع! اهلل قمٌد ي٤م: »ًمف وم٘م٤مل وجيٝمر سم٤مًمٜمٝم٤مر يّمكم وهق طُمذاوم٦م سمـ اهلل سمٕمٌد  وٓ اهلل ؾمٛمِّ

ِٛمٕمٜم٤م ًْ  ش. سم٤مًم٘مقي ًمٞمس احلدي٨م وهذاش. شُم

 ([2/409) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف واإلرسار اجلفر بني التقشط

 قمـ يمٜم٤مي٦م وهذا احلُْجرة، ذم ُمـ ىمراءشمف يًٛمع اًمٌٞم٧م: ذم وهق ىمرأ  إذا يم٤من و

ر اجلٝمر سملم اًمتقؾمط  .واإلها
 ([2/420) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الصقت رفع

: أي. »قمريِمف قمغم يم٤من ُمـ يًٛمٕمف طمتك ذًمؽ ُمـ أيمثر صقشمف رومع رسمام يم٤من و

 .شاحلجرة ظم٤مرج
 ُمـ اًمٌٞم٧م ذم ُمـ ىمراءشمف يًٛمع سمٞمتف: ذم ىمرأ  إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٕمٜمل واحلدي٨م

 ىمراءة ًمٙمقهن٤م احلجرات: وراء ُم٤م إمم صقشمف يتج٤موز وٓ قمٚمٞمٝمؿ، ذًمؽ خيٗمك وٓ أهٚمف،

ر، اجلٝمر سملم ُمتقؾمٓم٦م  - واحلجرة. اخلٗم٤مء هم٤مي٦م ذم وٓ اجلٝمر، هم٤مي٦م ذم هل ومال واإلها
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. اعمحجقرة إرض ُمـ اعمرومؼش: اًمٙمِم٤مف» وذم. اًمٌٞم٧م: -ش عمّم٤ٌمح» ذم ضمزم ُم٤م قمغم

 .قمٚمٞمٝم٤م حيقـمٝم٤م سمح٤مئط اعمٛمٜمققم٦م: أي

 سمحجر، طمقهل٤م اعمحجر: وسمحجرهت٤م اًمدار،: سم٤مًمٌٞم٧م اعمراد: اًم٘مًٓمالين وىم٤مل

 .ًمٚمٛمٜم٤مويش اًمِمامئؾ» ذح ُمـ. ـها. قمٚمٞمف وآـمالع ومٞمف، اًمدظمقل ُمـ ويٛمٜمع
 ذيمر أن سمٕمدش 093 صش »إظمٜم٤مئل قمغم اًمرد» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل: ىمٚم٧م

 اعمًجد إمم ُوٛم٧م اًمتل واحلجرات ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٞمقت ذم اًمقاردة أصم٤مر

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام - اًمٌٞم٧م مجٚم٦م سمف يراد ٓ أصم٤مر هذه ذم احلجرة وًمٗمظ: »ىم٤مل اًمٜمٌقي

ـَ  إِنَّ ▬ ِذي ـْ  ُيٜم٤َمُدوَٟمَؽ  اًمَّ   ُِم
ِ
د سمؾ :-♂ َيْٕمِ٘مُٚمقنَ  َٓ  َأيْمَثُرُهؿْ  احلُُجَراِت  َوَراء  يتخذ ُم٤م يرا

 سمخالف اًمٜمخؾ، ضمريد ُمـ هذه ويم٤مٟم٧م ًمٚمٌٞم٧م، احلريؿ ُمثؾ قمٜمدك: ًمٚمٌٞم٧م طمجرة

 ش.اًمٚمٌَِّـ ُمـ يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م اعم٤ًميمـ: هل اًمتل احلَُجر

 وهمػمهش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ُم٤م اًمٌٞم٧م ىمدام اًمتل احلجرة ُمًٛمك يقوح ومم٤م: »ىم٤مل

 ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ

َ ش. سمٞمتٝم٤م ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ خمدقمٝم٤م ذم وصالهت٤م طمجرهت٤م، ٌَلمَّ  اعمٙم٤من يم٤من يمٚمام أنف وَم

 أؾمؽم واًمٌٞم٧م ومٞمف، شم٘مٕمد اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ أؾمؽم وم٤معمخدع أومْمؾ، ومٞمف ومّمالهت٤م هل٤م: أؾمؽم

 .شواًمٓمريؼ اًم٤ٌمب إمم أىمرب هل اًمتل احلجرة ُمـ

 ٓ اًم٤ٌمب، قمٜمد اًمتل احلجرة هذه: هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم احلجرة ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر

 .احلدي٨م هذا سمٜمص احلجرة ظمالف ٕنف اًمٌٞم٧م:
 ([2/420) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف واإلرسار اجلفر بني بالتقشط إمر

 سم٠ميب هق وم٢مذا ًمٞمٚم٦م ظمرج طمٞمٜمام وذًمؽ قمٜمٝمام: اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أب٤م أُمر وسمذًمؽ

 قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ سمٕمٛمر وَُمرَّ  صقشمف، ُمـ خيٗمض يّمكم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر

 سمؽ ُمررت! سمٙمر أب٤م ي٤م: »ىم٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمد اضمتٛمٕم٤م ومٚمام صقشمف، راومٕم٤مً  يّمكم وهق
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 .شصقشمؽ؟ ُمـ ختٗمض شمّمكم وأن٧م
 وأن٧م سمؽ ُمررت: »ًمٕمٛمر وىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟم٤مضمٞم٧ُم  ُمـ أؾمٛمٕم٧ُم  ىمد: ىم٤مل

 .شصقشمؽ؟ راومٕم٤مً  شمّمكم

 .اًمِمٞمٓم٤من وَأـْمُردُ  اًمَقؾْمٜم٤َمَن، ُأْوىمِظُ ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل
 ش.ؿمٞمئ٤مً  صقشمؽ ُمـ ارومع! سمٙمر أب٤م ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 .شؿمٞمئ٤مً  صقشمؽ ُمـ اظمٗمض: »ًمٕمٛمر وىم٤مل

: أومْمؾ اعم٘م٤مُملم أي ذم اًمٜم٤مس اظمتٚمػش: »إطمقذي قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل

 شمذيمرة ذم إضمر شمْم٤مقمػ ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م اجلٝمر: أم اعمقمم، ُمع هاً  اًمتٜم٤مضمل هؾ

 أب٤م ُيِزْل  مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف ؿم٤مهد: أقمدل ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف طمٙمؿ وُم٤م اًمٕمدو؟ وـمرد اًمٖم٤مومؾ،

 ُمـ سمؽ ي٘متدي طمتك :شىمٚمٞمالً  صقشمؽ ُمـ ارومع: »هلذا وىم٤مل قمٛمر، وٓ صٗمتف، قمـ سمٙمر

 .يًٛمٕمؽ

 .اًمٜمقم إمم حيت٤مج ُمـ سمؽ يت٠مذى ًمئال :شصقشمؽ ُمـ اظمٗمض: »ًمٕمٛمر وىم٤مل

 اًمري٤مء، قمـ وؾمالُمتف ٟمٞمتف، ظُمُٚمقصِ  ذم ًمٚم٘مٓمع سمٙمر أيب طمؼ ذم يم٤من إٟمام وهذا

 .ٟم٤مضمٞم٧ُم  ُمـ أؾمٛمٕم٧ُم : ىمقًمف ذم ًمف وشمّمدي٘مف
 .أوم٤مت ُمـ وأؾمٚمؿ اإلظمالص، إمم أىمرب ٕنف أومْمؾ: ًمف وم٤مًمن همػمه: وأُم٤م

 ورسمام ىمراءشمف، ذم أه رسمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش: اًمّمحٞمح» ذم قم٤مئِم٦م قمـ صم٧ٌم وىمد

 يمؾ ومٞم٘مرأ . ؾَمَٕم٦مً  إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد: قم٤مئِم٦م قمـ ًمف اًمراوي وم٘م٤مل. ضمٝمر

 اًمري٤مءَ  ظمقومف أو إظمالصف، ُمـ ؾمٚمؿ وسمام ويمًٚمف، ٟمِم٤مـمف ُمـ قمٚمٞمف ىمدر سمام أطمد

 .ٟمٗمًف قمغم واًمتّمٜمعَ 
 ([2/424) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 بالصدقة كادِّس بف وادِّس بالصدقة كاجلاهر بالؼرآن اجلاهر

 يم٤معمُِنِّ  سم٤مًم٘مرآن واعمُِنُّ  سم٤مًمّمدىم٦م، يم٤مجل٤مهر سم٤مًم٘مرآن اجل٤مهر: »ي٘مقل ويم٤من

 .شسم٤مًمّمدىم٦م
َدىَم٤مِت  شُمٌُْدوا إِنْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد  وَمُٝمقَ  اًمُٗمَ٘مَراءَ  َوشُم١ْمشُمقَه٤م خُتُْٗمقَه٤م َوإِنْ  ِهَل  وَمٜمِِٕمامَّ  اًمّمَّ

 ♂. ًمُُّٙمؿْ  ظَمػْمٌ 

ءة ُيِنُّ  اًمذي إن: احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك: »اًمؽمُمذي ىم٤مل  ُمـ أومْمؾ اًم٘مرآن سم٘مرا

 وإٟمام. اًمٕمالٟمٞم٦م صدىم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد أومْمؾ اًمن صدىم٦م ٕن هب٤م: جيٝمر اًمذي

 ٓ اًمٕمٛمؾ ُيِنّ  اًمذي ٕن اًمُٕمج٥م: ُمـ اًمرضمُؾ  ي٠مُمـ ًمٙمل: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا ُمٕمٜمك

 ش.قمالٟمٞمتف ُمـ قمٚمٞمف خُي٤مف ُم٤م اًمُٕمج٥م قمٚمٞمف خي٤مف

 أنش: صقشمؽ ُمـ ارومع: »سمٙمر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص أُمره ي٘متْمٞمف اًمذي ًمٙمـ: »اًمًٜمدي ىم٤مل

 قمغم واًمن اعم٤ٌمًمٖم٦م، قمغم احلدي٨م ذم اجلٝمر حيٛمؾ أن وم٢مُم٤م أومْمؾ: اًم٘مراءة ذم آقمتدال

 وإٓ: اًمن، ي٘متيض احل٤مل يم٤من إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل احلدي٨م هذا أن قمغم أو. آقمتدال

 .شأومْمؾ ذاشمف ذم وم٤مٓقمتدال
 .أقمٚمؿ واهلل. أفمٝمر اًمث٤مين وآطمتامل: ىمٚم٧م

 ([2/427) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

 كل يف ملسو هيلع هللا ىلص ٓقسؤِ كٌا ما 

 صالٗ
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 باختالففا الصؾقات يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كانَ  ما اختالف

 :61-57 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ذم ُمٜمٝم٤م أـمقل اًمٗمجر صالة ذم وم٤مًم٘مراءة اًمّمٚمقات، سم٤مظمتالف اًم٘مراءة وختتٚمػ -

 .هم٤مًم٤ٌم اعمٖمرب صمؿ واًمٕمِم٤مء، اًمٕمٍم صمؿ اًمٔمٝمر، صمؿ اخلٛمس، اًمّمٚمقات ؾم٤مئر
 .يمٚمف ذًمؽ ُمـ أـمقل اًمٚمٞمؾ صالة ذم واًم٘مراءة

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أيمثر إومم اًمريمٕم٦م ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م واًمًٜم٦م
 . اًمٜمّمػ ىمدر إوًمٞملم، ُمـ أىمٍم إظمريلم ذم اًم٘مراءة جيٕمؾ وأن
 اًمًقر ُمـ اًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م وأُم٤م: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .وهمػمه٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذًمؽ وم٢من وأي٤مت:
 ([2/429) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السقر بلواخر الصالة يف الؼراءة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 حيٗمظ ومٚمؿ وأوؾم٤مـمٝم٤م اًمًقر أواظمر ىمراءة وأُم٤م: »سمٕمٞمٜمٝم٤م ؾمقرة ىمراءة ذم ىمقًمف

 ش.قمٜمف

 ذم ىمٚم٧م وًمذًمؽ ومال إواظمر أُم٤م ُمًٚمؿ اًمًقر ٕوؾم٤مط سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا: ىمٚم٧م

 ش:اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت»

 صش اًمّمالة رؾم٤مًم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أقمٜمل ٟمٗمًف اعم١مًمػ ذيمره سمام قمٚمٞمف يًتدرك»

 ؾمٜم٦م ذم إٓ سمآظمره٤م أو ؾمقرة ُمـ آي٦م ىمرأ  أنف قمٜمف أطمد يٜم٘مؾ ومل: »ىم٤مل طمٞم٨م 217

  آَُمٜم٤َّم ىُمقًُمقا : ▬أيتلم هب٤مشملم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  يم٤من وم٢مٟمف اًمٗمجر
ِ
 أي٦م♂ إًَِمٞمْٜم٤َم ُأنِْزَل  َوَُم٤م سم٤ِمّللَّ

  يَمٚمَِٛم٦مٍ  إمَِم  شَمَٕم٤مًَمْقا  اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م ىُمْؾ ▬
ٍ
ء  ش.أي٦م♂ َوسَمٞمْٜمَُٙمؿْ  سَمٞمْٜمَٜم٤َم ؾَمَقا
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 .قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػمه 060/  2 ُمًٚمؿ أظمرضمف: ىمٚم٧م

 ِت٧م اًمّمٖمػم اًم٘مٓمع ُمـ اًمث٤مين اجلزء ذم اعم١مًمػ احلدي٨م هذا ذيمر وىمد: ىمٚم٧م

 اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ذيمره ُم٤م قمغم سمف يًتدرك أن قمٚمٞمف ومٙم٤من ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ُم٤م اًمٗمجر ؾمٜم٦م قمٜمقان

 . إىمؾ قمغم إًمٞمف يِمػم أن وًمق

 ([080) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 الػجر صالة يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كانَ  ما

: ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من» ومـ : اعمٗمّمؾ سمٓمقال ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: اًمٗمجر صالةُ 

ىِمَٕم٦م»  .شاًمريمٕمتلم ذم اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤مش 96: 56ش »اًمَقا

 . اًمقداع طمج٦م ذم وذًمؽ :ش49: 52ش »اًمٓمُّقر» ؾمقرة ُمـ وىمرأ 
 اًمريمٕم٦م] ذم وٟمحقه٤مش 45: 51♂ »اعَمِجٞمدِ  َواًمُ٘مْرآنِ . ق: ▬ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من و

 .[إومم

ْٛمُس  إَِذا: ▬يمـ اعمٗمّمؾ سم٘مّم٤مر ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من و َرْت  اًمِمَّ  ش. 29: 80♂ »يُمقِّ
 ومال: اًمراوي ىم٤مل طمتك يمٚمتٞمٝمام: اًمريمٕمتلم ذمش 8: 99♂ »ُزًْمِزًَم٧ْم  إَِذا: ▬ُمرةً  وىمرأ 

 !. قمٛمدًا؟ ذًمؽ ىمرأ  أم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَِزَ  أدري:

 ىُمْؾ ▬ و ،ش5: 003♂ »اًمَٗمَٚمِؼ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ : ▬اعمٕمقذشملم اًمًٗمر ذم ُمرة ىمرأ  و

 ش.6: 004♂ »اًمٜم٤َّمسِ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ 

ذَ  ومام] اعمٕمقذشملم: صالشمؽ ذم اىمرأ : »قمٜمف اهلل ريض قم٤مُمر سمـ ًمٕم٘م٦ٌم وىم٤مل  شَمَٕمقَّ

ذٌ   .[شسمٛمثٚمٝمام ُُمَتَٕمقِّ
 سمٕمض ىم٤مل :شوم٠ميمثر آي٦م ؾمتلم ي٘مرأ  يم٤من» ومـ ذًمؽ، ُمـ سم٠ميمثر ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 .شيمٚمتٞمٝمام؟ ذم أو اًمريمٕمتلم إطمدى ذم أدري ٓ: »رواشمف

وم» سمًقرة ي٘مرأ  يم٤من و  .ش61: 31ش »اًمرُّ
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 .ش83: 36ش »يس» سمًقرة أطمٞم٤مٟم٤مً  و
 ضم٤مء طمتك ،ش008: 23ش »اعم١ُْمُِمٜملِم» ؾمقرة وم٤مؾمتٗمتح سمٛمٙم٦م: اًمّمٌح صغم» وُمرة

 .شومريمع ؾَمْٕمَٚم٦م: أظمذشمف :- اًمرواة سمٕمض ؿمؽ. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون ُمقؾمك ذيمر

٤موم٤َّمت: »سمـ ومٞمٝم٤م ي١مُمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و  .ش082: 37ش »اًمّمَّ
ٌُعُ  هل: اعمٗمّمؾ ًُّ ًمف اًم٘مرآن: ُمـ إظمػم اًم  . إرضمح هق هذا ،شق» ؾمقرة أوَّ

 ُمـ شمْمٛمٜمف ُم٤م ُمنموقمٞم٦م قمغم سمف اؾمُتدل واحلدي٨مش: »2/097» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 .شسم٤معمداوُم٦مش يم٤من: »ًمٗمظ إؿمٕم٤مر ُمـ قمروم٧م ح٤م اًمّمٚمقات: ذم اًم٘مراءة
 يٙمقن أن حيتٛمؾش صالة أؿمٌف: »ىمقًمف ٕن ٟمٔمر: ذًمؽ قمغم سمف آؾمتدٓل ذم: ىمٞمؾ

 .هذا ٟمٔمػم شم٘مدم وىمد. أضمزائٝم٤م مجٞمع ذم ٓ اًمّمالة، ُمٕمٔمؿ ذم

سمف ذم ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ  ومٞمحٛمؾ إضمزاء: مجٞمع ذم اعمِم٤مهب٦م ذم فم٤مهر اخلؼم إن: ضمقا

 .ـها. خيّمّمف ُم٤م يث٧ٌم طمتك قمٛمقُمف قمغم
دَ !ش  قمٛمدًا؟ ذًمؽ ىمرأ  أم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَِزَ  أدري: ومال: »ىمقًمف  اًمّمح٤ميب شَمَردَّ

 ذم ي٘مرأ  أن ىمراءشمف ُمـ اعمٕمت٤مد ًمٙمقن ٟمًٞم٤مٟم٤ًم: يم٤من هؾ ًمٚمًقرة: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إقم٤مدة أن ذم

 .ُٕمتف ُمنموقم٤مً  يٙمقن ومال إومم: ذم سمف ىمرأ  ُم٤م همػم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م
 وقمدُمٝم٤م؟ اعمنموقمٞم٦م سملم ُمؽمددة اإلقم٤مدة ومتٙمقن اجلقاز: ًمٌٞم٤من قمٛمداً  وَمَٕمَٚمف أو

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وِمٕمٚمِف وَمَحْٛمُؾ  ُمنموع: همػم أو ُمنموقم٤مً  يٙمقن أن سملم إُمر دار وإذا

 يمذا. إصؾ ظمالف قمغم واًمٜمًٞم٤من اًمتنميع، أومٕم٤مًمف ذم إصؾ ٕن أومم: اعمنموقمٞم٦م

 .شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم

 .شًمٚمتنميع قمٛمداً  ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف أنف واًمٔم٤مهر»
 ىمقًمف ذم ومٝمق ُمقؾمك: ذيمر أُم٤مش. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون ُمقؾمك ذيمر: »ىمقًمف

 ومٗمل قمٞمًك: وأُم٤م♂. ُُمٌلِمٍ  َوؾُمْٚمَٓم٤منٍ  سمِآج٤َمشمِٜم٤َم َه٤مُرونَ  َوَأظَم٤مهُ  ُُمقؾَمك َأْرؾَمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ : ▬شمٕم٤ممم

ـَ  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم: ▬وهل آي٤مت، سم٠مرسمع هذه سمٕمد اًمتل أي٦م فُ  َُمْرَيؿَ  اسْم ٤م آَي٦مً  َوُأُمَّ  إمَِم  َوآَوْيٜم٤َممُهَ

 ♂. َوَُمِٕملمٍ  ىَمَرارٍ  َذاِت  َرسْمَقةٍ 
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 .اًمْمؿ وجيقز اًمًٕم٤مل، ُمـ أوًمف سمٗمتحش ؾَمْٕمَٚم٦م: »ىمقًمف
 صغم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل اًمّمالة اًمًٕم٤مل ُيٌٓمؾ هؾ

 ُمقؾمك ذيمر ضم٤مء طمتك ،ش008: 23ش »اعم١ُْمُِمٜملِم» ؾمقرة وم٤مؾمتٗمتح سمٛمٙم٦م: اًمّمٌح

 سمف اؾمُتِدل: ومريمع ؾَمْٕمَٚم٦م: أظمذشمف :- اًمرواة سمٕمض ؿمؽ. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون

 .اًمّمالة يٌٓمؾ ٓ اًمًٕم٤مل أن قمغم

 .شهمٚمٌف إذا ومٞمام واوح وهقش: »2/213» احل٤مومظ ىم٤مل

 ([2/429) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الػجر وشـة الػجر صالة يف الؼراءة

 شمر أخؿ» وش ٟمنمح أخؿ» سمـ اًمٗمجر ذم ىمرأ  ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 . ًمف أصؾ ٓ. يرُمد ملش يمٞمػ

 هٜم٤م سم٤مًمٗمجر أريد ؾمقاء ًمف، أصؾ ٓش: 211 ص» اًمًخ٤موي ىم٤مل[: اإلمام قال]

 .ومٞمٝمام اًم٘مراءة ؾمٜم٦م عمخ٤مًمٗمتف اًمّمٌح أو اًمّمٌح ؾمٜم٦م

٤َم اًْمَٙم٤مومُِرونَ ▬ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم اًمًٜم٦م أن إمم يِمػم  ،♂ىُمْؾ ُهَق اهلل َأطَمدٌ ▬ و♂ ىُمْؾ َي٤مَأُّيُّ

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ذم ُمٗمّمؾ هق ُم٤م قمغم وم٠ميمثر آي٦م ؾمتلم ىمراءة اًمٗمجر ومرض وذم

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص

 (.067-066/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فال لف تعاىل اهلل صفقد أما ثابت الػجر لؼرآن ادالئؽة صفقد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش.وُمالئٙمتف شمٕم٤ممم اهلل يِمٝمده ُمِمٝمقد اًمٗمجر ىمرآن ٕن وهذا: »ىمقًمف

 يرد ومٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل ؿمٝمقد وأُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسم٧م ومّمحٞمح اعمالئٙم٦م ؿمٝمقد أُم٤م: ىمٚم٧م
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 واسمـ 36 صش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم اسمـ أظمرضمف ُمرومققم٤م اًمدرداء أيب طمدي٨م ذم إٓ

 احلدي٨م ُمٜمٙمر وزي٤مدة اًم٘مرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ زي٤مدة ؾمٜمده وذمش اًمتٗمًػم» ذم ضمرير

 احلدي٨م هبذا شمٗمرد أنف 54/  3 يمثػم اسمـ احل٤مومظ ذيمر وىمد. وهمػمه اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام

 :سم٘مقًمف قم٘مٌف صمؿ زي٤مدة شمرمج٦م ذم اًمذهٌل وؾم٤مىمف

 ش.زي٤مدة همػم هب٤م ي٠مت مل ُمٜمٙمرة أخٗم٤مظ ومٝمذه»

 ([082) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 العقارض مـ وكحقه السعال لعارض الؼراءة قطع

 وم٤مؾمتٗمتح سمٛمٙم٦م: اًمّمٌح صغم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل

. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون ُمقؾمك ذيمر ضم٤مء طمتك ،ش008 :23ش »اعم١ُْمُِمٜملِم» ؾمقرة

 :ومريمع ؾَمْٕمَٚم٦م: أظمذشمف :- اًمرواة سمٕمض ؿمؽ
 ُمـ أومم وٟمحقه اًمًٕم٤مل ًمٕم٤مرض اًم٘مراءة ىمٓمع أن ُمٜمف وي١مظمذ: »احل٤مومظ ىم٤مل

 ومٞمف اؾمُتِح٥م ومٞمام اًم٘مراءة ختٗمٞمَػ  اؾمتٚمزمَ  وًمق واًمتٜمحٜمح، اًمًٕم٤مل ُمع اًم٘مراءة ذم اًمتامدي

 .ششمٓمقيُٚمٝم٤م
 واًم٘مراءة اًم٘مراءة، ىمٓمع ضمقاز احلدي٨م وذمش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 مل وإن ًمٕمذر، اًم٘مٓمع يم٤من إن ومٞمف: يمراه٦م وٓ ظمالف، سمال ضم٤مئز وهذا اًمًقرة، سمٌٕمض

 .إومم ظمالف وًمٙمٜمف أجْم٤ًم، ومٞمف يمراه٦م ومال قمذر: ًمف يٙمـ
 قمٜمف واعمِمٝمقر قمٜمف، رواي٦م ذم ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف اجلٛمٝمقر، وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م هذا

 .شيمراهتف
 ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م قمٚمٞمف يِرد وإٟمام ًميورة، يم٤من ٕنف قمٚمٞمف: يِرد ٓ واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 .اًمًقرة سمٕمض قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اىمتّم٤مره ُمـش اعمٖمرب صالة» وش اًمّمٌح ؾمٜم٦م»

 ([2/442) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 اجلؿعة فجر يف الؼراءة

ْجَدةش: »شَمٜمِْزيُؾ . امل: »سمـ اجلٛمٕم٦م يقم يّمٚمٞمٝم٤م ويم٤من ًَّ  اًمريمٕم٦م ذمش ]31: 32ش »اًم

٤منِ  قَمغَم  َأتَك َهْؾ : »سمـ[ اًمث٤مٟمٞم٦م وذم إومم، ًَ  .ش30: 76ش »اإِلٟم
 ه٤مشملم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وإٟمامش: »042 و 0/74ش »اًمزاد» ذم ىم٤مل «:فائدة»

 اجلٜم٦م ودظمقل آدم، وظمٚمؼ واعمٕم٤مد، اعمٌتدأ ذيمر ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمٚمت٤م ح٤م اًمًقرشملم:

 ذم ويٙمقن يم٤من ُم٤م ومجره٤م ذم ي٘مرأ  ومٙم٤من اجلٛمٕم٦م، يقم ذم ويٙمقن يم٤من مم٤م وذًمؽ واًمٜم٤مر:

 .شاًمٞمقم هذا سمحقادث ًمألُم٦م شمذيمػماً  اًمٞمقم: ذًمؽ
 ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م يٗمٕمؾ ومل يم٤مُمٚمتلم، ي٘مرؤمه٤م ويم٤من: »وىم٤مل

ْجَدة» وىمراءةِ  هذه، وسمٕمض هذه سمٕمض ىمراءة ًَّ  ظمالف وهل اًمريمٕمتلم: ذم وطمده٤مش اًم

ٚم٧م اجلٛمٕم٦م يقم صٌح أن: اجلٝم٤مل ُمـ يمثػم ئمٜمف ُم٤م وأُم٤م! اًمًٜم٦م  ومجٝمؾ سمًجدة: وُمْمِّ

ْجَدة» ؾمقرة ىمراءة إئٛم٦م سمٕمض يمره وهلذا! قمٔمٞمؿ ًَّ  .!شاًمٔمـ هذا ٕضمؾش اًم
 وأصح٤مب وأمحد ًمٚمِم٤مومٕمل ظمالوم٤مً  ُم٤مًمٌؽ: ذًمؽ يمرهقا  اًمذيـ إئٛم٦م ه١مٓء وُمـ

 ذًمؽ: قمغم قمٚمامئٜم٤م ُمـش اعمحٞمط» ص٤مطم٥م ٟمص وىمد ىمراءهت٤م، اؾمتحٌقا  وم٢مهنؿ احلدي٨م:

 ش. همػمه جيزئ ٓ أنف اجلٝم٤مل ئمـ ًمئال أطمٞم٤مٟم٤ًم: ذًمؽ همػم ي٘مرأ  أن سمنمط: »ىم٤مل
 اعمِمٝمقر اعمّمٞمػ ذمش 0369» ؾمٜم٦م صٞمػ يمٜم٧م وم٘مد ُمٕم٘مقل: وهذا: ىمٚم٧م

 ؾمقرة ُمـ إومم ذم وم٘مرأت إُم٤مُم٤ًم، هبؿ ومّمٚمٞم٧م اًمّمٌح، ًمّمالة وطميت ،شَُمَْم٤مي٤م»

 ًمٖمٗمٚمتٝمؿ اًمًجقد: إمم أيمثرهؿ ُّيقون ظمٚمٗمل سمٛمـ وإذا ًمٚمريمقع، يمؼمت صمؿ ،شُيقؾُمػ»

      !!   قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٤مدة وًمٖمٚم٦ٌم أقم٤مضمؿ، ويم٠مهنؿ قمٚمٞمٝمؿ ُي٘مرأ  قمامَّ 
 ([2/444) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الثاكقة وتؼصر الػجر مـ إوىل الركعة يف الؼراءة تطقيؾ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وُيَ٘مٍمِّ  إومم، اًمريمٕم٦م ذم ُيَٓمّقل ويم٤من

 ([2/447) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 اإلشػار يف مـفا خيرج حتك الػجر يف الؼراءة إضالة

 .صحٞمح. وهمػمه أمحد رواهش ًمألضمر أقمٔمؿ وم٤مٟمف سم٤مًمٗمجر أؾمٗمروا: »طمدي٨م

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم رأى وىمد: »احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذى ىم٤مل :تـبقف

. اًمثقرى ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف. اًمٗمجر سمّمالة اإلؾمٗم٤مر واًمت٤مسمٕملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أصح٤مب

 ومل ومٞمف يِمؽ ومال، اًمٗمجر يْمح أن اإلؾمٗم٤مر ُمٕمٜمك: وإؾمح٤مق وأمحد اًمِم٤مومٕمك وىم٤مل

 ش.اًمّمالة شم٠مظمػم اإلؾمٗم٤مر ُمٕمٜمك أن يرو

 اًمّمالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م احلدي٨م أخٗم٤مظ جمٛمقع قمٚمٞمف يدل اًمذى اعمٕمٜمك سمغم: ىمٚم٧م

 سيح هق يمام. ًمألضمر وأقمٔمؿ أومْمؾ ومٝمق أؾمٗمر وُمٝمام اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م خيرج طمتك

 وىم٧م ذم اًمّمالة ذم اًمدظمقل هق إذن اإلؾمٗم٤مر ُمٕمٜمك ومٚمٞمس، اعمت٘مدُم٦م إًمٗم٤مظ سمٕمض

 ضمرى اًمتك اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هذا ٕن، احلٜمٗمٞم٦م قمـ اعمِمٝمقر هق يمام اإلؾمٗم٤مر

 دظمقل ُمـ اًمتح٘مؼ هق وٓ، ىمٌٚمف اًمذى احلدي٨م ذم شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م

 ٓ واحلدي٨م، ُمٜمف ٓسمد ومرض اًمتح٘مؼ وم٢من، إئٛم٦م أوئلؽ يمالم فم٤مهر هق يمام اًمقىم٧م

 وم٢مٟمف»...  ىمقًمف سيح هق يمام ُمٜمف ٓسمد ُم٤م قمغم ٓ همػمه ُمـ أومْمؾ هق رء قمغم إٓ يدل

: احلدي٨م أخٗم٤مظ سمٕمض ذم ىمقًمف ظمالف اعمٕمٜمك هذا أن ذًمؽ قمغم زدش ًمألضمر أقمٔمؿ

 ش.ًمألضمر أقمٔمؿ ومٝمق هب٤م أصٌحتؿ ومٙمٚمام»... 

 ٓ، اًمّمالة ُمـ اخلروج وىم٧م قمـ يتحدث إٟمام احلدي٨م أن اًم٘مقل وظمالص٦م

 ٟمًتٜمت٩م هذا وسملم سمٞمٜمٝم٤م وسم٤مجلٛمع إظمرى إطم٤مدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد أُمر ومٝمذا، اًمدظمقل

 اإلُم٤مم اعمٕمٜمك هذا ذح وىمد، اإلؾمٗم٤مر ذم واخلروج اًمٖمٚمس ذم اًمدظمقل اًمًٜم٦م أن

 قمغم واؾمتدل إًمٞمف يًٌؼ مل أنف أفمٝمر سمام اًمٌٞم٤من أتؿ وسمٞمٜمفش اعمٕم٤مٟمك ذح» ذم اًمٓمح٤موى

 ذًمؽ

 ذم اًمدظمقل يٜمٌٖمك وم٤مًمذى: »سم٘مقًمف اًمٌح٨م وظمتؿ وأصم٤مر إطم٤مدي٨م سمٌٕمض

 قمـ رويٜم٤م ُم٤م ُمقاوم٘م٦م قمغم اإلؾمٗم٤مر وىم٧م ذم ُمٜمٝم٤م واخلروج، اًمتٖمٚمٞمس وىم٧م ذم اًمٗمجر

 احلًـ سمـ وحمٛمد يقؾمػ وأبك طمٜمٞمٗم٦م أبك ىمقل وهق. وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 ش.شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ اجلٛمع هذا قمغم يدل طمدي٨م أسح اهلل رمحف وم٤مشمف وىمد

. .. يّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى أنس طمدي٨م وهق واًمًالم

 ش.اًمٌٍم يٜمٗمًح أن إمم اًمٗمجر ـمٚمع إذا اًمّمٌح

 .اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ختري٩م آظمر ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام صحٞمح سمًٜمد أمحد أظمرضمف

ش اًمٗمجر سمٔمٝمقر اإلؾمٗم٤مر شم٠مويٚمٝمؿ يٌٓمؾ احلدي٨م هذاش: »0/239» اًمزيٚمٕمك وىم٤مل

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤مل يمام وهق

 ([258) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 



 

   ُٗ ِ٘ يف القساٛ  الَفِحِس ُضيَّ
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 الػجر شـة يف الؼراءة ختػقػ

 ريض قم٤مئِم٦م إن طمتك ضمّدًا: ظمٗمٞمٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمٗمجر: ؾمٜم٦م ريمٕمتل ذم ىمراءشمف وأُم٤م

 ! . ؟شاًمٙمت٤مب أم: »سمـ ومٞمٝم٤م ىمرأ  هؾ: شم٘مقل يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل
 وإٟمام ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف ذم ؿمٙم٧م أهن٤م هذا ُمٕمٜمك ًمٞمس: »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 ي٘مرأ  مل يم٠منف ص٤مر اًمٗمجر: ريمٕمتل ىمراءة ذم ظمٗمػ ومٚمام اًمٜمقاومؾ، ذم يٓمٞمؾ يم٤من أنف: ُمٕمٜم٤مه

 ش.اًمٗمتح» ذم يمذاش. اًمّمٚمقات ُمـ همػمه٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ؾمٜم٦م ختٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب ومٞمف: ىم٤مل صمؿش. ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ٟمحقه وىم٤مل

 .واجلٛمٝمقر واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق اًمّمٌح،

 خي٤مًمػ ومل حمرُم٦م، ًمٞم٧ًم أهن٤م أراد وًمٕمٚمف سم٢مـم٤مًمتٝم٤م، سم٠مس ٓ: اًمًٚمػ سمٕمض وىم٤مل

 .اًمتخٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب ذم
 ذم صم٧ٌم وم٘مد سملّم: همٚمط وهق! أصالً  ومٞمٝمام ىمراءة ٓ: وم٘م٤مًمقا  ىمقم: سم٤مًمغ وىمد

 َي٤م ىُمْؾ : »سمـش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد ومٞمٝمام ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

٤َم ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : »وش اًمَٙم٤موِمُرونَ  َأُّيُّ   آَُمٜم٤َّم ىُمقًُمقا : »رواي٦م وذم ،شَأطَمدٌ  اّللَّ
ِ
 َأْهَؾ  َي٤م ىُمْؾ : »وش سم٤ِمّللَّ

: سمـ إٓ صالة ٓ» وش سم٘مراءة إٓ صالة ٓ: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم وصم٧ٌمش. اًمِٙمَت٤مِب 

 .ششاًم٘مرآن أم»
 .شاًم٘مرآن أم: »سمـ ومٞمٝم٤م ُي٘مرأ  ٓ صالة دمزئ وٓ

 ([2/448) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الػجر شـة يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كان ما

  آَُمٜم٤َّم ىُمقًُمقا : ▬آي٦م ُمٜمٝمام إومم ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من
ِ
 َوَُمآ سم٤ِمّللَّ

ِهٞمؿَ  إمَِم  ُأنِزَل  َوَُم٤م إًَِمٞمْٜم٤َم ُأنِزَل   ُأويِتَ  َوَُم٤م َوإؾَْم٤ٌَمطِ  َوَيْٕمُ٘مقَب  َوإؾِْمَح٤مَق  َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ  إسِْمَرا

ك ُُمقؾَمك ًَ ِٞمُّقنَ  ُأويِتَ  َوَُم٤م َوقِمٞم ِؿْ  ُِمـ اًمٜمٌَّ هبِّ ُق  َٓ  رَّ ٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُٟمَٗمرِّ ـُ  ُمِّ  ًَمفُ  َوَٟمْح
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ٚمُِٛمقنَ  ًْ  ش. 036: 2♂ »ُُم
  يَمَٚمَٛم٦مٍ  إمَِم  شَمَٕم٤مًَمقا  اًمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م ىُمْؾ : ▬ُمٜمٝمام إظمرى وذم

ٍ
ء َّٓ  َوسَمٞمْٜمَُٙمؿْ  سَمٞمْٜمَٜم٤َم ؾَمَقا  َأ

ٌُدَ  َّٓ  َٟمْٕم َ  إِ كَ  َوَٓ  اّللَّ َٓ  ؿَمٞمْئ٤ًم سمِفِ  ُٟمنْمِ ـ َأْرسَم٤مسًم٤م سَمْٕمًْم٤م سَمْٕمُْمٜم٤َم َيتَِّخذَ  َو   ُدونِ  ُمِّ
ِ
 شَمَقًمَّقا  وَم٢ِمن اّللَّ

ٚمُِٛمقنَ  سم٠َِمن٤َّم اؿْمَٝمُدوا وَمُ٘مقًُمقا  ًْ  ش. 64: 3♂ »ُُم
ك َأطَمسَّ  وَمَٚمامَّ : ▬سَمَدهَل٤م ىمرأ  ورسمام ًَ ـْ  ىَم٤مَل  اًمُٙمْٗمرَ  ُِمٜمُْٝمؿُ  قِمٞم   إمَِم  َأنَّم٤مِري َُم

ِ
 ىَم٤مَل  اّللَّ

ِريُّ  ـُ  قنَ احلََقا   َأنَّم٤مرُ  َٟمْح
ِ
  آَُمٜم٤َّم اّللَّ

ِ
ٚمُِٛمقنَ  سم٠َِمن٤َّم َواؿْمَٝمدْ  سم٤ِمّللَّ ًْ  ش. 52: 3♂ »ُُم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬ي٘مرأ  وأطمٞم٤مٟم٤مً  - ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬و إومم، ذمش 6: 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ  اّللَّ

 . إظمرى ذمش 4: 002♂ »َأطَمدٌ 
 اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغمش اًمٌقيٓمل» ذم اًمِم٤مومٕمل وٟمصش: »3/385» اًمٜمقوي ىم٤مل

 .-ش 0/228ش »اًمٗمتح» ذم يمام - قمٚمامؤٟم٤م ذه٥م هذا وإمم. ومٞمٝمام هبام
 ([2/451) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 (أحد اهلل هق قؾ)و( الؽافرون يلهيا قؾ) شقريت فضؾ

قرشم٤منِ  ٟمِْٕمؿَ : »ي٘مقل ويم٤من» ًُّ  .ششمه٤م اًم
ش. سمرسمف آُمـ قمٌد هذا: »وم٘م٤مل إومم: اًمريمٕم٦م ذم إومم اًمًقرة ي٘مرأ  رضمالً  وؾمٛمع

 .شرسمف قمرف قمٌد هذا: »وم٘م٤مل إظمرى: اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًقرة ىمرأ  صمؿ
 ([2/456) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الظفر صالة يف لؾؼراءة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إضالة

ُل  وؾمقرشملم،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  ذم وُيَٓمقِّ

ل ٓ ُم٤م إومم  . اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُيَٓمقِّ

 اًمذاه٥م ومٞمذه٥م شم٘م٤مم، اًمٔمٝمر صالة يم٤مٟم٧م  إٟمف طمتك يٓمٞمٚمٝم٤م، - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من
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 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ي٠ميت صمؿ يتقو٠م، صمؿ ،[ُمٜمزًمف ي٠ميت صمؿ] طم٤مضمتف، ومٞم٘ميض اًمٌ٘مٞمع، إمم

هُل٤م مم٤م إومم: اًمريمٕم٦م  .ُيَٓمقِّ
 . إومم اًمريمٕم٦م اًمٜم٤مس يدرك أن سمذًمؽ يريد أنف ئمٜمقن يم٤مٟمقا  و

 اًمداظمؾ: ٕضمؾ اًمريمقع ذم اإلُم٤مم شمٓمقيؾ ضمقاز قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض سمف واؾمتدل

 ًمٕمدم أو خلٗم٤مئٝم٤م، هب٤م: يٕمٚمؾ ٓ احلٙمٛم٦م ٕن ومٞمف: طمج٦م وٓ: »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 .شاًمٗمتح» ذم يمذاش. اٟمْم٤ٌمـمٝم٤م

 ([2/457) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الظفر يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كان ما

ش: شَمٜمِْزيُؾ  .امل» ىمراءة ىمدر آي٦م: صمالصملم ىمدر اًمريمٕمتلم ُمـ يمؾ ذم ي٘مرأ  ويم٤من

ْجَدة» ًَّ  .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» وومٞمٝم٤مش 31: 22ش »اًم
ٌِِّح : ▬سمـ اًمٜمَّْٖمَٛم٦مَ  ُمٜمف يًٛمٕمقن يم٤مٟمقا  و : و ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 .ش26: 88♂ »اًمَٖم٤مؿِمٞم٦َمِ  طَمِدي٨ُم  َأت٤َمكَ  َهْؾ ▬
 : ▬سمـ ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

ِ
اَمء ًَّ وِج  َذاِت  اًم  : ▬وسمـ ،ش22: 85♂ »اًمؼُمُ

ِ
اَمء ًَّ  اًم

 .اًمًقر ُمـ وٟمحقمه٤مش 07: 86♂ »َواًمٓم٤َّمِرِق 

 .وٟمحقه٤مش 20: 92♂ »َيْٖمَِمك إَِذا اًمٚمَّٞمْؾِ : ▬سمـ ي٘مرأ  وأطمٞم٤مٟم٤مً 
اَمءُ  إَِذا: ▬ىمرأ  ورسمام» ًَّ ٧ْم  اًم   .شوٟمحقه٤م ،♂اٟمَِم٘مَّ

 ([2/462) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 والعرص الظفر يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼراءة الصحابة معرفة

 حلقتف باضطراب

 .  حلٞمتف سم٤موٓمراب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ىمراءشمف يٕمرومقن ويم٤مٟمقا 

 ([2/462) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا الِّسية يف خؾػف دـ أية ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إشامع

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م يًٛمٕمٝمؿ ويم٤من

 ؾمجقد ٓ وأنف اًمني٦م، ذم اجلٝمر ضمقاز قمغم سمف واؾمُتدلش: 2/094» احل٤مومظ ىم٤مل

 يم٤من: ىمٚمٜم٤م ؾمقاء وهمػمهؿ، احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ىم٤مل عمـ ظمالوم٤مً  ذًمؽ: ومٕمؾ ُمـ قمغم ؾمٝمق

 .اًمتدسمر ذم ًمالؾمتٖمراق ىمّمد: سمٖمػم أو اجلقاز، ًمٌٞم٤من قمٛمدًا: ذًمؽ يٗمٕمؾ

ر أن زقمؿ ُمـ قمغم طمج٦م وومٞمف  .اًمني٦م اًمّمالة ًمّمح٦م ذط اإلها
 .ُمٜمف ذًمؽ شَمٙمرر قمغم يدلش: أطمٞم٤مٟم٤مً : »وىمقًمف
 قمٛمدًا، ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف - أنف احلدي٨م ُمـ واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 إٓ ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ٓ أهنؿ واًمٔم٤مهر - اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ُمثٚمف صم٧ٌم أنف ذًمؽ ي١ميد ومم٤م

ة سمـ مجٞمؾ قمـش 0/023» اًمٓمح٤موي وم٠مظمرج :- سمتقىمٞمػ  قمغم دظمٚمقا  أهنؿ: وطمٙمٞمؿ ُُمرَّ

ٍق  اِرَي٤مت»وش ق: »سمـ وم٘مرأ  اًمٔمٝمر، هبؿ ومّمغم اًمِٕمْجكم، ُُمَقرِّ  ومٚمام ىمراءشمف، سمٕمض أؾمٛمٕمٝمؿش اًمذَّ

اِرَي٤مت»وش ق: »سمـ وم٘مرأ  قمٛمر: اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م: ىم٤مل اٟمٍمف:  ُم٤م ٟمحق وأؾمٛمَٕمٜم٤م ،شاًمذَّ

 .أؾمٛمٕمٜم٤ميمؿ
 اسمـ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل إؾَْمِدّي  ُمريؿ أيب قمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين هق، روى صمؿ

 .. .اًمٔمٝمر ذم ي٘مرأ  ُمًٕمقد
 .واًمٕمٍم: سمزي٤مدةش 2/348» اًمٌٞمٝم٘مل ورواه
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 أن: ىمت٤مدة قمـ ويذيمر: »ىم٤مل صمؿ. صحٞمح ُمٜمٝمام يمؾ وإؾمٜم٤مد. إول إمم وأؿم٤مر

 .شيًجد ومٚمؿ واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ذم ضمٝمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس
ٌَتِّل وقمثامن مُحٞمد قمـش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه وىمد: ىمٚم٧م  ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م: ىم٤مٓ اًم

ٌِِّح : ▬ي٘مرأ  ومًٛمٕمٜم٤مه واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس  ♂. إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

: ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م قمـ أجْم٤مً  وُروي. ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمفش: »2/007» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 ِزْديِن  َربِّ : ▬ي٘مقل ؾمٛمٕمتف طمتك ؿمٞمئ٤ًم، ىمرأ  قمٚمٛمتف ومام اهلل، قمٌد ضمٜم٥م إمم صٚمٞم٧م

 ش. ـمف» ذم أنف ومٕمٚمٛم٧م♂. قِمْٚماًم 
 .شُمقصم٘مقن أجْم٤مً  ورضم٤مًمف

 ([2/465) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ة» بعَد  آيات   ملسو هيلع هللا ىلص قراءتف  مـ إِخَرَتنْيِ  الركعتني يف« الَػاحِتَ

 الظفر صالة

 مخس ىمدر اًمٜمّمػ: ىمدر إُوًَمٞملم ُمـ أىمٍم إظمػمشملم اًمريمٕمتلم جيٕمؾ يم٤من و

 .آي٦م قمنمة

 ([2/465) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا عؾقفا وآقتصار إخرتني الركعتني يف الػاحتة قراءة

 ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم ومٞمٝمام اىمتٍم رسمام و
 أن سمٕمد ًمف ىم٤مل طمٞم٨م ريمٕم٦م، يمؾ ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سم٘مراءةش صالشمف اعمزء» أُمر وىمد

 يمؾ: رواي٦م وذم» يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ذم سم٘مراءهت٤م أُمره

 .شريمٕم٦م
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 اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ إظُمريلم ذم اًمًقرة ىمراءة اؾمتح٤ٌمب ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

. اهلل رمحف ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقٓن ومه٤م. وسمٕمدُمف سم٤مٓؾمتح٤ٌمب، وم٘مٞمؾ اعمٖمرب: ُمـ واًمث٤مًمث٦م

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا

 ؾم٤مق وىمد - ي٘مرأ  ٓ يم٤من ومٌٕمْمٝمؿ: ذًمؽ ذم اظمتٚمٗمقا  أجْم٤مً  واًمّمح٤مسم٦م: ىمٚم٧م

 .-ش 2/65» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش024 - 0/023» اًمٓمح٤موي أظم٤ٌمرهؿ
 ومٗمل :- قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق ه١مٓء وُمـ- ي٘مرأ  يم٤من وسمٕمْمٝمؿ

 اهلل ريض سمٙمر أب٤م أنش: 390 و 2/64» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ ،ش0/011ش »اعمقـم٠م»

 ىُمُٚمقسَمٜم٤َم شُمِزغْ  َٓ  َرسمَّٜم٤َم: ▬أي٦م وهذهش اًم٘مرآن أم: »سمـ اعمٖمرب ُمـ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ىمرأ  قمٜمف

 .أي٦م♂ .. .َهَدْيَتٜم٤َم إِذْ  سَمْٕمدَ 

 وىم٤مل: رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل وزاد. -ش3/383» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام- صحٞمح وؾمٜمده

 اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ هبذا اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ؾمٛمع ح٤م: قُمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من

 .سمف وم٠مظمذُت  هبذا: ؾمٛمٕم٧ُم  طمتك هذا همػم ًَمَٕمغَم  يمٜم٧ُم  إن: ىم٤مل قمٜمف:

ش اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق اعمت٠مظمريـ قمٚمامئٜم٤م ُمـ سمف أظمذ وىمد

 ؾمجقد وضمقب قمغم طمٙمٛمقا  طمٞم٨م أصح٤مسمٜم٤م: سمٕمض وأهمرب: »وىم٤مل ،ش012 ص»

ح رده وىمد! إظمريلم ذم ؾمقرة سم٘مراءة اًمًٝمق  واسمـ احلٚمٌل، إسمراهٞمؿش: اعمٜمٞم٦م» ذا

 يٌٚمٖمف مل سمذًمؽ: ىم٤مل ُمـ أن ذم أؿمؽ وٓ رد، سم٠مطمًـ وهمػممه٤م احلٚمٌل، طم٤مج أُمػم

 .ـهاش. سمف يتٗمقه مل سمٚمٖمف: وًمق احلدي٨م،
 سمتٓمقيؾ ىمٚمٜم٤م إذا اًمراسمٕم٦م: قمغم اًمث٤مًمث٦م شمٓمقيؾ ذم أصح٤مسمٜم٤م واظمتٚمػ: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شاًمث٤مٟمٞم٦م قمغم إومم
 أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمراسمٕم٦م قمغم اًمث٤مًمث٦م شمٓمقيؾ ذم طمديث٤مً  اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد: ىمٚم٧م

 .- ىمري٤ٌمً  ؾمٌؼ يمام - جمٝمقل وهق احليُمل، ـَمَروَم٦مُ  ؾمٜمده ذم ًمٙمـ أورم:

 .ش2/033ش »اعمجٛمع» ذم يمام -ش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين اًمٌزار، رواه ـمري٘مف وُمـ
 ُمـ إظُمريلم ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة اًمًٜم٦م أن ومٞمفش اًمٗم٤مِت٦م قمغم اىمتٍم ورسمام» ىمقًمف



 037 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 ُمذه٥م وهق سمٕمَدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػم ذه٥م وإًمٞمف. اًمرسم٤مقمٞم٦م

 .اًمتًٌٞمح أو اًمًٙمقت، أو اًم٘مراءة، سملم سم٤مًمتخٞمػم ىم٤مًمقا  ًمٙمٜمٝمؿ أجْم٤ًم: قمٚمامئٜم٤م

 اًمريمٕمتلم ذم اًمٗمريْم٦م ذم شم٘مرأ  أن اًمًٜم٦مش: »010ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ىم٤مل

 شم٘مرأ  مل وإن ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إظمريلم وذم وؾمقرة، :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إُوًمٞملم

 .شاهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق أضمزأك، ومٞمٝمام: ؾمٌح٧م وإن أضمزأك، ومٞمٝمام:
 سمـ إؾمح٤مق قمٜمف روى ومٞمام اهلل رمحف راهقيف سمـ إؾمح٤مق قمٚمٞمٝمام اًمرد إمم أؿم٤مر وىمد

: سمـ إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم واًم٘مراءة: إؾمح٤مق ىم٤مل: »ىم٤ملش ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر

 ىم٤مل وُم٤م سمٕمده، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب ُمـ قمنمة ذًمؽ وقمغم ؾمٜم٦م،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م»

 .شظمٓم٠م إظُمريلم ذم اًمتًٌٞمح ذم ه١مٓء

 ي٘مرأ  سم٠منش صالشمف اعمزء» لِ  ملسو هيلع هللا ىلص أُمَره ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف إمم وٛمٛم٧َم  وإذا: ىمٚم٧م

 يمام - اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق ريمٕم٦م، يمؾ ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» وضمقب سمذًمؽ صم٧ٌم ريمٕم٦م: يمؾ ذم

 إظُمريلم ذم اًم٘مراءة أن: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ احلًـ رواي٦م وهق ،- وهمػمه اًمٜمقوي ىم٤مل

 .اًمًٝمق ؾمجقد ًمزُمف ؾم٤مهٞم٤ًم: شمريمٝم٤م ًمق طمتك واضم٦ٌم،
 ؿم٤مء إن احلؼ وهق ،ش323 - 0/322ش »اًمٗمتح» ذم اهلاَُمم اسمـ اًمٙمامل ُم٤مل وإًمٞمف

 ذًمؽ قمغم هلؿ دًمٞمؾ وٓ ،شصالشمف اعمزء» طمدي٨م قمـ هلؿ ضمقاب ٓ وم٢مهنؿ شمٕم٤ممم: اهلل

 .اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م ُمٕم٤مرو٦م ذم هب٤م حيت٩م أن جيقز وٓ اًمّمح٤مسم٦م: قمـ أصم٤مر سمٕمض إٓ
 َأَُمَرهُ  إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف إمم يذه٥م يم٤من ومٛمـش ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »ىمقًمف

 إمم ذه٥م وُمـ ريمٕم٦م، يمؾ ذم ذًمؽ يقضمٌقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ :- يم٤محلٜمٗمٞم٦م - اًم٘مراءة سمٛمٓمٚمؼ

 اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق ريمٕم٦م، يمؾ ذم سمقضمقهب٤م ي٘مقل أن ومٕمٚمٞمف :شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »سمـ أُمره أنف

 .شمٕم٤ممم
 ([2/467) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   038   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 العرص صالة يف الؼراءة

ُل  وؾمقرشملم: ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إُوًمٞملم ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من  ُويَٓمقِّ

ُل  ٓ ُم٤م إومم ذم  اًمٜم٤مُس  يدركَ  أن سمذًمؽ يريد أنف ئمٜمقن يم٤مٟمقا  و اًمث٤مٟمٞم٦م، ذم ُيَٓمقِّ

 .اًمريمٕم٦مَ 
 ُمـ ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  ُم٤م ٟمّمػ ىمدر آي٦م: قمنمة مخس ىمدر ُمٜمٝمام يمؾ ذم ي٘مرأ  ويم٤من

 .اًمٔمٝمر ذم إُوًَمٞملم اًمريمٕمتلم
 .ٟمّمٗمٝمام ىمدر إُوًَمٞملم: ُمـ أىمٍم إظَمػمشملم اًمريمٕمتلم جيٕمؾ ويم٤من
 .شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝمام ي٘مرأ  ويم٤من

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م ُيًٛمٕمٝمؿ ويم٤من
 ش. اًمٔمٝمر صالة» ذم ذيمرٟم٤م اًمتل سم٤مًمًقر وي٘مرأ 

 ([2/470) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادػصؾ بؼصار ادغرب صالة يف الؼراءة

 ُمٕمف، صٚمَّقا  إذا يم٤مٟمقا   إهنؿ طمتك. اعمَُٗمّّمؾ سم٘مّم٤مرِ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

ٌٍِْمُ  وإٟمف أطمدهؿ اٟمٍمف هبؿ: وؾمٚمَّؿ ىمعَ  ًمٞمُ ٌْٚمِف َُمقا  .َٟم
ْيُتقنِ  اًمتِّلمِ : ▬سمـ ؾمٗمر ذم ىمرأ  و  .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذمش 8: 95♂ »َواًمزَّ

 ([2/472) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وأوشاضف ادػصؾ بطقال ادغرب صالة يف الؼراءة

ـَ : ▬سمـ ي٘مرأ  شم٤مرة يم٤من» ومـ وأوؾم٤مـمف: اعمٗمّمؾ سمٓمقال ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من ِذي  يَمَٗمُروا اًمَّ

وا   ؾَمٌِٞمؾِ  قَمـ َوَصدُّ
ِ
: سمـ وشم٤مرةش. 49: 52ش »اًمٓمُّْقر: »سمـ وشم٤مرةش. 38: 47♂ »اّللَّ
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 .ملسو هيلع هللا ىلص صاله٤م صالة آظمر ذم هب٤م ىمرأ  :ش51: 77ش »اعمُْرؾَمالت»
 سمؾ -اعمِمٝمقر هق يمام- اعمٗمّمؾ سم٘مّم٤مر خيتص ٓ اعمٖمرب أن قمغم دًمٞمٌؾ  واحلدي٨م

 -اًمٙمت٤مب ذم ي٠ميت يمام- ذًمؽ ُمـ وسم٠مـمقل اعمٗمّمؾ، سمٓمقال أطمٞم٤مٟم٤مً  ومٞمف اًم٘مراءة يًتح٥م

 .قمٚمامئٜم٤م وأيمثر ُم٤مًمؽ، ومٞمف وظم٤مًمػ وهمػمه، اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد

 ذم ُي٘مرأ  أن يمره أنف ُم٤مًمؽ قمـ وذيمر: اًمِم٤مومٕمل وىم٤ملش: »2/003» اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ش. اعمُْرؾَماَلت» وش اًمٓمُّقر: »ٟمحق اًمٓمقال سم٤مًمًقر اعمٖمرب صالة

 .اعمٖمرب صالة ذم اًمًقر هبذه ُي٘مرأ  أن أؾمتح٥م سمؾ ذًمؽ، أيمره ٓ: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 قمٜمد واعمٕمروف. اًمِم٤مومٕمل قمـش اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ٟم٘مٚمف ويمذا: »احل٤مومظ ىم٤مل

 .شاؾمتح٤ٌمب وٓ ذًمؽ، ذم يمراهٞم٦م ٓ أنف: اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 واوم٘م٧م إذا ُمًتح٦ٌم: شمٙمقن أن وم٢مُم٤م قم٤ٌمدة: اًم٘مراءة وم٢من ُمٕم٘مقل، همػم وهذا: ىمٚم٧م

 وهمػم ُمًتح٦ٌم همػم شمٙمقن أن وأُم٤م. ظم٤مًمٗمتٝم٤م إذا ُمٙمروه٦م: شمٙمقن أن وإُم٤م. اًمًٜم٦م

 .ومت٠مُمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم: اًمٕم٤ٌمدات ُمـ رء ذم ُمٕم٘مقل همػم ومٝمذا: ُمٙمروه٦م

 ذم خُتَٗمَّػ اًم٘مراءة أن قمغم اًمٕم٤مُم٦م: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل

 يم٤من وًمٕمٚمف! ومؽُمك ؿمٞمئ٤مً  يم٤من هذا أن وٟمرى اعمٗمّمؾ، سم٘مّم٤مر ومٞمٝم٤م ُي٘مرأ  اعمٖمرب: صالة

 .شطمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ، وهبذا: »ىم٤مل صمؿش. يريمع صمؿ اًمًقرة سمٕمض ي٘مرأ 

سم٤مً  اًمٕمٚمامء قمـ قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ وذيمر  اظمتالف سمح٥ًم هذا أن وهق صم٤مًمث٤ًم: ضمقا

 أن وقمغم ممتٌد، اعمٖمرب وىم٧م أن قمغم واًمتٜمٌٞمف اجلقاز، ًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٓمِّقال ىمرأ  إطمقال:

سم٤من: وأىمقل: احلًٜم٤مت أبق اعمٕمٚمؼ ىم٤مل صمؿ. طمتٛمل سم٠مُمر ًمٞمس ومٞمف اًم٘مّم٤مر ىمراءة  اجلقا

 يث٧ٌم ٓ واًمٜمًخ اًمٜمًخ، اطمتامل قمغم ُمٌٜم٤مه ومألن: إول أُم٤م: خمدوؿم٤من إوٓن

 ىمراءة قمغم اًم٘مّم٤مر ىمراءة شم٠مظمر صم٧ٌم ًمق يث٧ٌم إٟمام ُمؽمويم٤مً  يمقٟمف وٕن سم٤مٓطمتامل،

 -أيت- اًمٗمْمؾ أم طمدي٨م وٕن سمث٤مسم٧م، ًمٞمس وهق اًمت٤مريخ، طمٞم٨م ُمـ اًمٓمقال

 ذمش اعمُْرؾَماَلت» ؾمقرة هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م آظمر أهن٤م ذم سيح

 يقُمف ىمٌؾ يقم ذم اعمٖمرب ذمش اعمُْرؾَماَلت:»سمـ ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم ذًمؽ ومدلَّ  اعمٖمرب:



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   041   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ؾمٜمـ» ذم سمذًمؽ اًمتٍميح ورد وىمد سمٕمده، اعمٖمرب يّمؾ ومل ومٞمف، شمقذم اًمذي

 .اًمٕمٙمس ٓ اًم٘مّم٤مر، ىمراءة ٟمًَخ  ُيْث٧ٌُِم  اًمٜمًخ ُمًٚمِؽ  ؾَمْٚمَؽ  إنَّ  ومحٞمٜمئذٍ  :شاًمٜم٤ًمئل
 وٕنف ُمِمٙمؾ، اًمٓمقال ىمراءة ذم ورد ُم٤م مجٞمع ذم اًمتٗمريؼ إصم٤ٌمت ومألن: اًمث٤مين وأُم٤م

ٌَػم أن قمغم يدل ُم٤م وهمػمه اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم سحي٤مً  ورد ىمد  ؾمٛمع ُُمْٓمِٕمؿ سمـ ضُم

ه سمتامُمف: شاًمٓمُّقر»  وٕنف وًمٕمؾ، ًمٞم٧م طمٞمٜمئذٍ  يٗمٞمد ومال اعمٖمرب: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمرأ

 ؾمقرة ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنش: اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ورد ىمد

ىَمٝم٤م اعمٖمرب: ذمش إَقْمَراِف »  يٌٚمغ ٓش إقَْمَراِف » ٟمّمػ أن اعمٕمٚمقم وُمـ. ريمٕمتلم ذم وَمرَّ

 .اًم٘مّم٤مر إلصم٤ٌمت اًمتٗمريؼ يٗمٞمد ومال اًم٘مّم٤مر: ُمٌٚمغ
 .يمالُمف ـها. اًمث٤مًم٨م هق اًمّمقاب اجلقاب وإن

 اعمٖمرب ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  اعمٗمّمؾ ـمَِقالِ  ىمراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم -يمٖمػمه- دًمٞمؾ واحلدي٨م

 .-ىمٌٚمف اًمذي ذم ؾمٌؼ يمام -
 أو يمٚمٝم٤م، ٓ اًمًقرة هذه سمٕمض ىمرأ  أنف قمغم حمٛمقل سم٠منف احلٜمٗمٞم٦م قمٜمف أضم٤مب وىمد

 إٓ قمٜمف خُيرج وٓ- اًمٔم٤مهر ظمالف وإول:  -حمٛمد اإلُم٤مم قمـ ؾمٌؼ يمام- ُمٜمًقخ أنف

 اًمٗمّمؾ: أول ذم اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م ذًمؽ ذم قمٚمامؤٟم٤م سمف متًؽ ُم٤م وهم٤مي٦م -سمدًمٞمؾ

 هذه وهمػمه اًمٓمح٤موي سمف ومٕم٤مرض اعمٗمّمؾ، سم٘مّم٤مر اعمٖمرب ذم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف

ًمف، ىمراءة سم٤مؾمتح٤ٌمب اًم٘م٤موٞم٦م إطم٤مدي٨َم   ًمذًمؽ: ُمؼمر وٓ شم٘مدم، سمام وأوًمقه٤م ـمقا

 إطم٤مدي٨م هذه محؾ وهق اًمت٠مويؾ، هذا ُمـ آًمتئ٤مم إمم أىمرب هق سمام ممٙمـ وم٤مجلٛمع

 ي٘مٌؾ ٓ ُم٤م إطم٤مدي٨م هذه سمٕمض ذم وأن ؾمٞمام ٓ -ؾمٌؼ يمام- إطمقال اظمتالف قمغم

 . - اًمٚمٙمٜمقي قمـ ُم٣م يمام - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمت٠مويؾ هذا
 أنف ذم سيح وم٢مٟمف اًمّمحٞمح: احلدي٨م هذا سمِمٝم٤مدة وم٤ٌمـمٚم٦م اًمٜمًخ: دقمقى وأُم٤م

رٌ  هٜم٤مك يم٤من ومٚمق ،ملسو هيلع هللا ىلص صاله٤م صالة آظمر ذم سمذًمؽ ىمرأ   ًمٙم٤من اًمٜمًخ: إمم ًمٚمٛمّمػم ُُمؼَمِّ

 ٓ وًمٙمـ إًم٤ٌمب، ذوي قمٜمد سم٤مًم٘مٌقل وأطمؼَّ  اًمّمقاب، إمم أىمرَب  اًمٕمٙمس ادقم٤مء

غ  .اعمقومؼ واهلل. ؾمٌؼ سمام ممٙمـ اجلٛمع أن ـم٤مح٤م ًمذًمؽ ُمًقِّ
 ([2/479) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الطقلقني بطقىل ادغرب يف الؼراءة

 .[اًمريمٕمتلم ذمش[ ]216: 7ش »إَقْمَراف: ]»اًمٓمقًَمَٞملْم  سمُٓمقمَم  ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 . اًمريمٕمتلم ذمش 75: 8ش »إَنَْٗم٤مل: »سمـ: وشم٤مرة
 شم٠منٞم٨م وـمقمم. اًمٓمقيٚمتلم اًمًقرشملم سم٠مـمقل: أيش اًمٓمقًمٞملم ـمقمم: »ىمقًمف

 قمغمش إَنَْٕم٤مم»و اشمٗم٤مىم٤ًم،ش إَقْمَراف: »ومه٤م ،شـمقمم» شمثٜمٞم٦مش: اًمٓمقًمٞملم»و ،شأـمقل»

 .شاًم٤ٌمري ومتح» ذم يمام. إرضمح
ه ُم٤م ي٘مرأ  أن ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل أنف احلدي٨م وذم: »اًمًٜمدي ىم٤مل  شمؼميم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: ملسو هيلع هللا ىلص ىمرأ

 .ـهاش. اجلٛمٞمٚم٦م وآصم٤مره ًمًٜمتف وإطمٞم٤مءً  ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مراءشمف

 اعمٗمّمؾ: ىمّم٤مر ُمـ واًمًقرة اًم٘مّمػمة، أي٦م قمغم ومٞمٝم٤م وم٤معمح٤مومٔم٦م: »اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .شصم٤مسم٧م سمـ زيد قمٚمٞمف أنٙمر وهلذا احلٙمؿ: سمـ ُمروان ومٕمؾ وهق اًمًٜم٦م، ظمالف
 ([2/483) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مـسقخة لقست ادغرب يف الؼراءة يف التطقيؾ

: ي٘مرأ  وهق ؾمٛمٕمتف احل٤مرث سمٜم٧م اًمٗمْمؾ أم أن: اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ٔظمر إهن٤م اًمًقرة: هذه سم٘مراءشمؽ ذيمْرشَمٜمل ًم٘مد! سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ،شقمروم٤مً  واعمرؾمالت»

 .اعمٖمرب ذم هب٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م

 ش.اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

ٌَػْم  قمـ  .اعمٖمرب ذمش اًمٓمُّقرِ » سمـ ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمْٓمِٕمؿٍ   ِسمـ ضُم

 ش.اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 سم٘مّم٤مر اعمٖمرب ذم شم٘مرأ  ًمؽ ُم٤م: صم٤مسم٧م سمـ زيد زم ىم٤مل: ىم٤مل احلٙمؿ سمـ ُمروان وقمـ

: ىمٚم٧م: ىم٤مل! اًمٓمقًَمَٞملْم؟ سمُِٓمقمم اعمٖمرب ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م وىمد اعمٗمّمؾ،



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   042   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ش. إنٕم٤مم» وإظمرىش إقمراف: »ىم٤مل اًمٓمقًمٞملم؟ ـُمقمم ُم٤م

ش! إقمراف»وش اح٤مئدة: »ٟمٗمًف ىمٌؾ ُمـ زم وم٘م٤مل ُمٚمٞمٙم٦م؟ أيب اسمـ أن٤م وؾم٠ًمخ٧م: ىم٤مل

 ش.اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 شم٘مرؤون ُم٤م سمٜمحق اعمٖمرب صالة ذم ي٘مرأ  يم٤من أب٤مه أن: قمروة سمـ هِم٤مم وقمـ

 ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده ُم٘مٓمقع، هذا: ىمٚم٧م. »اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤مش  واًمٕم٤مدي٤مت»

 ش. ُمًٚمؿ

 ش!ُمٜمًقخ ذاك أن قمغم يدل هذا: »داود أبق ىم٤مل

 ظمالوم٤مً  ىمٌٚمف: اًم٤ٌمب ذم اًمتل إطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرض ٓ [:إلباين قال]

 ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: اًمّمقاب سمؾ. اًمٜمًخ دًمٞمؾ وم٠مجـ! ُمٜمًقخ ذًمؽ اعمّمٜمػ ًم٘مقل

 أيب طمدي٨م سمٕمد -سم٤مسم٤مً  قم٘مد وم٢مٟمف اًمٌٞمٝم٘مل: ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد. هبذا وشم٤مرة هبذا، شم٤مرة

ـْ  سم٤مب: »وم٘م٤مل -هريرة  طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ ،. ..شذيمرٟم٤م مم٤م سم٠ميمثر ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ُيَْمٞمِِّؼ  مل َُم

 أظمرضمف واحلدي٨م. ىمٌٚمف اًم٤ٌمب ذم اًمذيمقر صم٤مسم٧م سمـ وزيد اًمٗمْمؾ وأم ُمٓمٕمؿ اسمـ ضمٌػم

 .اعمّمٜمػ ـمريؼ ُمـش 2/392» اًمٌٞمٝم٘مل

 (3/399) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

ـَّة يف الؼراءة  ادغرب ش 

ٌَْٕمِدي٦ِّم: اعمٖمرب ؾُمٜم٦َّمُ  وأُم٤م ٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  يم٤من» ومـ اًم : 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬وش 6  ش. 4: 002♂ »َأطَمدٌ  اّللَّ

 ([2/488) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  العشاء صالة يف الؼراءة

ؾ: وؾمط ُمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: اًمٕمِم٤مء صالة  يم٤من» ومـ اعمَُٗمّمَّ
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ْٛمسِ : ▬سمـ ي٘مرأ  شم٤مرةً  : سمـ شم٤مرة» و شاًمًقر ُمـ وأؿم٤ٌمهٝم٤م ،ش05: 90♂ »َوُوَح٤مَه٤م اًمِمَّ

اَمءُ  إَِذا▬ ًَّ ٧ْم  اًم  اًمتِّلمِ : ▬سمـ ؾمٗمر ذم ُمرة ىمرأ  وش. هب٤م يًجد ويم٤من ،ش25: 84♂ »اٟمَِم٘مَّ

ْيُتقنِ   .[إومم اًمريمٕم٦م ذمش ]8: 95♂ »َواًمزَّ

 اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل ش هب٤م يًجد ويم٤من: »ىمقًمف

اَمءُ  إَِذا: ▬ذم اًمًجقد يرون ًَّ ٧ْم  اًم  .♂شاٟمَِم٘مَّ
 .- وهمػمهش اًمٓمح٤موي ذح» ذم يمام - اًمثالصم٦م أئٛمتٜم٤م ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ، وسمفش: »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل

 اسمـ ورواه ومج٤مقم٦م، اًمثالصم٦م وإئٛم٦م إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء أظمذ وسمف: »احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل

 ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م أب٤م ٕن ؾمجقد: ٓ أنف قمٜمف واجلٛمٝمقر اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وروى ُم٤مًمؽ، قمـ وه٥م

 .ومٞمٝم٤م يًجدون اًمٜم٤مس رأج٧م ُم٤م ؾمقرة ذم ؾمجدت ًم٘مد: ؾمجد ح٤م هريرة ٕيب
ه. سمؽميمف اًمٕمٛمؾ وضمرى شمريمقه، اًمٜم٤مس أن قمغم هذا ومدلَّ   سمام اًمؼم قمٌد اسمـ وردَّ

 .!شسمٕمده؟ واخلٚمٗم٤مء اعمّمٓمٗمك خم٤مًمٗم٦م ُمع َيدقمل قمٛمؾ أيَّ : طم٤مصُٚمف

 ([2/491) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 العشاء صالة يف الؼراءة إضالة عـ الـفل

 اًمٕمِم٤مء ٕصح٤مسمف ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ صغم طملم وذًمؽ ومٞمٝم٤م، اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م قمـ وهنك

. ُمٜم٤مومؼ إٟمف: وم٘م٤مل قمٜمف، ُمٕم٤مذ وم٠ُمظمؼم ومّمغم، إنّم٤مر ُمـ رضمؾ وم٤مٟمٍمف قمٚمٞمٝمؿ: ومٓمّقل

 اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ: ىم٤مل ُم٤م وم٠مظمؼمه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم دظمؾ اًمرضمَؾ: ذًمؽ سمٚمغ وح٤م

ْٛمسِ : »سمـ وم٤مىمرأ  اًمٜم٤مس: أمم٧َم  إذا! ُمٕم٤مذ؟ ي٤م ومت٤مٟم٤مً  شمٙمقن أن أتريد: »ملسو هيلع هللا ىلص ش َوُوَح٤مَه٤م اًمِمَّ

ٌِِّح : ▬و ،ش05: 90»  ،♂َرسمَِّؽ  سم٤ِمؾْمؿِ  اىْمَرأْ : ▬و ،ش09: 77♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 اًمٙمٌػم، وراءك يّمكم وم٢مٟمف] :ش20: 92♂ »َيْٖمَِمك إَِذا اًمٚمَّٞمْؾِ : ▬وش 09: 96»

 .[شاحل٤مضم٦م وذو واًمْمٕمٞمػ،
 يم٤من مم٤م سم٠ميمثر اًم٘مراءة يٓمٞمؾ أن ًمإلُم٤مم جيقز ٓ أنف قمغم دًٓم٦مً  احلدي٨م ذم أن واقمٚمؿ
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ده٤م: اًمتل ُمـ سم٠ميمثر أو يٓمٞمٚمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  قمـ يٗمتٜمٝمؿ أن ظمِمٞم٦م وذًمؽ طمدَّ

 .اجلامقم٦م صالة قمـ وُيٜمَّٗمرهؿ ديٜمٝمؿ،
 وومٞمٝم٤م وهمػممه٤م،ش اًمّمحٞمحلم» ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م سم٤مًمتخٗمٞمػ إُمر ذم ضم٤مء وىمد

 .احل٤مضم٦م وذا واًمٙمٌػم، واًمْمٕمٞمػ، اًمً٘مٞمَؿ، اجلامقم٦م ذم سم٠من ذًمؽ شمٕمٚمٞمؾ
ٜم٤م واًمذي  يم٤من ًمق ومٞمام اًمٜمٔمر هق ومٞمف اًم٘مقل ٟمنمح أن ويٜمٌٖمل اًمّمدد، هذا ذم ُّيٛمُّ

ُهؿ اعمذيمقريـ ه١مٓء سمٕمض  يم٤مًمّمٌح - صالة أـمقل ذم ؾمقرة سم٠مىمٍم اًم٘مراءة َهَقا

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمام - سم٠موٕمٗمٝمؿ أو هبؿ آىمتداءُ  اإلُم٤مم قمغم ومٝمؾ :- ىم٤مرهب٤م وُم٤م ُمثاًل،

 وم٤مًمذي ومٞمٝم٤م؟ اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕم٤مدشمف خم٤مًمٗم٦مٌ  ذًمؽ ذم يم٤من وًمق ،- إطم٤مدي٨م

 ٕنف اًمتخٗمٞمػ: هذا شمِمٛمؾ ٓ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م وأن ذًمؽ، ًمف ًمٞمس أنف: ئمٝمر

 اًمٌمء يٙمقن وم٘مد اإلو٤مومٞم٦م: إُمقر ُمـ اًمتخٗمٞمػ إذ اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜمـ شمٕمٓمٞمؾ إمم ي١مدي

 .-اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل يمام- آظمريـ ًمٕم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمقيالً  ىمقم، قم٤مدة إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمٗمٞمٗم٤مً 
 وُمت٤مسمٕمتف سم٤مًمًٜم٦م اًمتٛمًؽ ذم سمٕمْمٝمؿ ًمٜمِم٤مط سم٤مًمٜم٦ًٌم - أجْم٤مً  - ذًمؽ وخيتٚمػ

 سمٕمْمٝمؿ ووٕمػ اًم٘مٞم٤مم، قمغم سمٕمْمٝمؿ وىمقة ذًمؽ، ذم أظمريـ مِهَؿ ووٕمػ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اح٠مُمقر ًمٚمتخٗمٞمػ طَمد   ووع ُمـ سمد ٓ يم٤من وًمذًمؽ اًمٗمقارق: ُمـ ذًمؽ همػم إمم قمٜمف،

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف قمغم آىمتّم٤مر ُمـ: اًمٙمالم هذا صدد ذم إًمٞمف أذت ىمد ُم٤م وهق سمف:

 أُمرَ  وظم٤مًمػ أـم٤مل، وم٘مد ذًمؽ: قمغم زاد وُمـ ظمٗمػ، وم٘مد ذًمؽ: ومٕمؾ ومٛمـ اًم٘مراءة،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل
 ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م سمٛمثؾ ي٘مرأ  أن أُمره :ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف ُمٕم٤مذاً  اًمرضمؾ ذًمؽ ؿمٙم٤م ح٤م وًمذًمؽ

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ اًمٌح٨م هذا اؾمتٗمدٟم٤م وىمد. ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ ي٠مُمره ومٚمؿ ي٘مرأ،

ه اهلل، دِّ  صدد ذم ىم٤مل طمٞم٨م اجلزاء: ظمػم اًمًٜم٦م قمـ وضمزا ٤مِرْيـ قمغم اًمرَّ  ًمٚمّمالة: اًمٜمَّ٘مَّ

: أجٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤مش: 0/76» ملسو هيلع هللا ىلص ًمًٜمتف خم٤مًمٗم٤مً  ختٗمٞمٗم٤مً  هل٤م اعمخٗمٗملم  أمَّ

 أظمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: قمٜمف اهلل ريض أنس وىمقل ،شاًمًت٦م أظمرضمفش »ومٚمٞمخٗمػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمٚمف ُم٤م إمم يرضمع ٟمًٌل أُمر وم٤مًمتخٗمٞمػش. أظمرضم٤مه» مت٤مم ذم صالة اًمٜم٤مس

 وىمد خي٤مًمٗمف، صمؿ سم٠مُمر ي٠مُمرهؿ يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف اح٠مُمقُملم: ؿمٝمقة إمم ٓ قمٚمٞمف، ووافم٥م
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 اًمذي اًمتخٗمٞمػ هق ومٕمٚمف وم٤مًمذي احل٤مضم٦م: وذا واًمْمٕمٞمَػ، اًمٙمٌػَم، ورائف ُمـ أن قَمٚمِؿَ 

 ومٝمل ُمْم٤مقمٗم٦م: سم٠موٕم٤مف ذًمؽ ُمـ أـمقل صالشمف شمٙمقن أن يٛمٙمـ يم٤من وم٢مٟمف سمف: َأَُمر

 ُم٤م يمؾ قمغم احل٤ميمؿُ  هق قمٚمٞمف وافم٥م يم٤من اًمذي وهديف ُمٜمٝم٤م، أـمقَل  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمٗمٞمٗم٦م

 .اعمتٜم٤مزقمقن ومٞمف شمٜم٤مزع
 رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ وهمػمه اًمٜم٤ًمئل رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل

ٜم٤َم سم٤مًمتخٗمٞمػ، ي٠مُمرٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٤موم٤َّمِت : »سمـ َوي١ُمُمُّ  ش. اًمّمَّ

٤موم٤َّمِت : »سمـ وم٤مًم٘مراءة  .سمف ي٠مُمر يم٤من اًمذي اًمتخٗمٞمػ ُمـش اًمّمَّ
 اًم٘مراءة» ذم قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٌؼ وىمد طمًـ، إؾمٜم٤مده هذا قمٛمر اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 ش. اًمٗمجر ذم

 ذم واحل٤مومظ ،شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره٤م أظمرى ومقائد احلدي٨م وذم

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م. شاًمٗمتح»
 ([2/495) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلؿعة لقؾة والعشاء ادغرب يف الؼراءة

 اعمٖمرب، صالة ذم واإلظمالصش اًمٙم٤مومرون» ؾمقرة ىمراءة ذم ضم٤مء ُم٤م وٕمػ

 اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٕمِم٤مء صالة ذمش اعمٜم٤موم٘ملم»وش اجلٛمٕم٦م» وؾمقريت

 اهلل هق ىمؾ» و ،شاًمٙم٤مومرون أُّي٤م ي٤م ىمؾ» اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اعمٖمرب صالة ذم ي٘مرأ  يم٤من-

 .ضمدا وٕمٞمػش. اعمٜم٤موم٘ملم» و ،شاجلٛمٕم٦م» اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أظمرة اًمٕمِم٤مء ذم وي٘مرأ  ،شأطمد

 ـمريؼ ُمـ ُمٜمف إول اًمِمٓمرش 390/  2» واًمٌٞمٝم٘ملش 552» طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف

 قمـ - إٓ أقمٚمؿ وٓ: ىم٤مل - طمرب سمـ ؾمامك أيب طمدصمٜمل: طمرب سمـ ؾمامك سمـ ؾمٕمٞمد

 شمرمج٦م ذمش 014/  2ش »اًمث٘م٤مت» يمت٤مسمف ذم أجْم٤م وأظمرضمف. ومذيمره: ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر

 ش.ومذيمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؾمامك قمـ واعمحٗمقظ: »وىم٤مل هذا، ؾمٕمٞمد



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   046   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ٓ أنف ويٌلم سم٤مإلرؾم٤مل يٕمٚمف ضمٝم٦م ُمـ وم٢مٟمف طم٤ٌمن، اسمـ شمٜم٤مىمض ُمـ وهذا: ىمٚم٧م

ش! صحٞمحف» ذم اعمقصقل يقرد أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ؾمٛمرة، سمـ ضم٤مسمر قمـ ُمقصقٓ يّمح

: أبٞمف قمـش 32/ 0/ 2» طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل وم٘مد ؾمامك، سمـ ؾمٕمٞمد احلدي٨م وقمٚم٦م

 اعمح٘م٘ملم، قمٜمد سمف قمرف اًمذي شم٤ًمهٚمف ُمـ إي٤مه طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ ،شاحلدي٨م ُمؽموك»

 ُمـ ًمف، شم٘مٚمٞمدا يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمّمححقن قمٜمدهؿ، ِت٘مٞمؼ ٓ ممـ يمثػم سمف يٖمؽم وىمد

 ىمراءة أجْم٤م ويًتح٥مش: »2/64ش »اًمٌجػمُمل» ذم ضم٤مء وم٘مد احلدي٨م، هذا ذًمؽ

 سمًٜمد طم٤ٌمن اسمـ قمٜمد ورد يمام اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م قمِم٤مء صالة ذمش اعمٜم٤موم٘ملم» وش اجلٛمٕم٦م»

 قمغم ومرد. اًمراومٕمل يمالم ذم ًمٞمس سم٠منف قمٚمٞمف وم٠منٙمر يٗمٕمٚمف، اًمًٌٙمل يم٤من وىمد صحٞمح

 ٓ هل٤م ذيمره ومٕمدم: اًمراومٕمل يذيمره٤م مل ُم٤ًمئؾ ُمـ ويمؿ اًمقرود ُمـ أي. ُمر سمام اعمٜمٙمر

 قمغم يدل صحٞمح، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمقضمٝم٦م ُمـ اجلقاب وهذا: ىمٚم٧مش. ؾمٜمٞمتٝم٤م قمدم يًتٚمزم

 اسمـ سمِمٝم٤مدة حمٗمقظ همػم وٕمٞمػ احلدي٨م وًمٙمـ اعمذهٌل، اجلٛمقد ُمـ اًمًٌٙمل ِترر

م إن سمؾ اًمًٜمٞم٦م، قمـ ومْمال آؾمتح٤ٌمب سمف يث٧ٌم ومال ٟمٗمًف، طم٤ٌمن  ُمـ ذًمؽ اًمتزا

 اًمًقري٦م، اًمٌٚمدان ُمـ وهمػمه٤م دُمِمؼ ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م وهق اًمٌدع،

 أصالش اعمٜم٤موم٘مقن» ىمراءة شمريمقا  وم٘مد اًمٜم٤مس، وإرو٤مء اًمٌدقم٦م سملم مجٕمقا  وًمٙمٜمٝمؿ

! زقمٛمقا  اًمٜم٤مس قمـ ختٗمٞمٗم٤م اًمريمٕمتلم ذمش اجلٛمٕم٦م» ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ىمراءة واًمتزُمقا 

 طمتك ذًمؽ، ذم ُمًتٜمدهؿ أقمرف وٓ آًمتزام، هذا ُمٜمٝمؿ اؾمتٜمٙمر اًم٘مديؿ ُمٜمذ ويمٜم٧م

 ًمٕمدم اؾمتٖمرسمف يمٜم٧م اًمذي احلدي٨م، هذا قمغم اعمًتٜمد هذا، اًمٌجػمُمل يمالم رأج٧م

 قمغم وىمٗم٧م طمتك ًمإلٟمٙم٤مر، يٙمٗمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ وهمػمه٤م اًمًت٦م إُمٝم٤مت ذم وروده

 ٟمٗمًف طم٤ٌمن اسمـ وشمْمٕمٞمػ سمؾ وٕمٗمف زم ومتٌلم ٟم٘مٚم٧م، وُمٜمفش اًمٔمٛمآن ُمقارد» ذم إؾمٜم٤مده

 أن احلدي٨م وٕمػ قمغم يدل مم٤م إن صمؿ. شمقومٞم٘مف قمغم هلل وم٤محلٛمد أظمر، يمت٤مسمف ذم ًمف

 ذم وًمٞمس اعمٖمرب، ؾمٜم٦م ذم إوًمٞملم سم٤مًمًقرشملم ي٘مرأ  يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسم٧م

 - 005 صش »اًمّمالة صٗم٦م» ذم ظمرضمتف وىمد ـمرق، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ضم٤مء ومروف،

 ش.اًم٤ًمسمٕم٦م

 (.35/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الؾقؾ صالة يف الؼراءة

 شم٤مرة، ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ي٘مٍم :شأهَّ  ورسمام ومٞمٝم٤م، سم٤مًم٘مراءة ضمٝمر رسمام» ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ُمع صٚمٞم٧م: »ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل طمتك أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  إـم٤مًمتٝم٤م ذم وي٤ٌمًمغ أطمٞم٤مٟم٤ًم، ويٓمٞمٚمٝم٤م

ْٛم٧ُم  طمتك ىم٤مئامً  يزل ومٚمؿ ًمٞمٚم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ْٛم٧َم؟ وُم٤م: ىمٞمؾ! ؾمقء سم٠مُمر مَهَ : ىم٤مل! مَهَ

ْٛم٧ُم   .شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  وَأَذرَ  أىمٕمد أن مَهَ

ٌََ٘مَرة» وم٤مومتتح ًمٞمٚم٦م، ذات ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صّٚمٞم٧م: »اًمٞمامن سمـ طُمذيٗم٦م وىم٤مل ش. اًم

 يريمع: وم٘مٚم٧م. ومٛم٣م.  ريمٕم٦م ذم هب٤م يّمكم: وم٘مٚم٧م. ُم٣م صمؿ. اعمئ٦م قمٜمد يريمع: وم٘مٚم٧م

٤مء» اومتتح صمؿ. هب٤م ًَ  َُمرَّ  إذا: ُمؽمؾمالً  ي٘مرأ . وم٘مرأه٤م ،شقِمْٛمَران آلِ » اومتتح صمؿ وم٘مرأه٤م، ،شاًمٜمِّ

ٍذ: َُمرَّ  وإذا ؾم٠مل، سم١ًمال: َُمرَّ  وإذا ؾمٌح، شمًٌٞمح: ومٞمٝم٤م سمآج٦م َذ، سمَِتَٕمقُّ . ..ش ريمع صمؿ شَمَٕمقَّ

 .احلدي٨م
 أخٗم٤مظ ذم اًمٜمٔمر ومٞمٕم٤مد اًمٜمقوي: أوم٤مده. ريمٕمتلم ذم: أيش: ريمٕم٦م ذم هب٤م يّمكم: »ىمقًمف

 .ريمٕمتلم: ومٞمف وم٢مذا ٟمٍم: اسمـ راضمٕم٧م صمؿ! احلدي٨م
 ومٞمفش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤ملش إًمخ..ؾمٌح شمًٌٞمح: ومٞمٝم٤م سمآج٦م َُمرَّ  إذا: »ىمقًمف

 ًمإلُم٤مم اؾمتح٤ٌمسمف وُمذهٌٜم٤م. وهمػمه٤م اًمّمالة ذم ىم٤مرئ: ًمٙمؾ إُمقر هذه اؾمتح٤ٌمب

 .يم٤مًمت٠مُملم ومٞمف: وم٤مؾمتقوا دقم٤مء: ٕنفش: 4/66ش »اعمجٛمقع» ذم زادش. واعمٜمٗمرد واح٠مُمقم

 .واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض صالة وؾمقاء: ىم٤مل

 ذم وآؾمتٕم٤مذة اًمرمح٦م، آي٦م قمٜمد اًم١ًمال يٙمره: اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل: ىم٤مل

 .اًمّمالة

 .ـها. سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر سمٛمذهٌٜم٤م وىم٤مل
 ذم واؾمتح٤ٌمسمف ذًمؽ سمجقاز سح ىمد اهلل رمحف حمٛمداً  اإلُم٤مم أن أذيمر: وأىمقل

 أن أردت وىمد ي٤ًمقمده، واًمدًمٞمؾ اًمٗمرض، دون سم٤مًمتٓمقع ظمّمف وًمٙمٜمف ،شأصم٤مر»  يمت٤مسمف
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 .(0)أن قمٚمٞمف أقمثر ومٚمؿ اًمٙمت٤مب: اومت٘مدت وًمٙمٜمل ذًمؽ، ذم يمالُمف ٟمص أن٘مؾ

: - احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 0/042ش  »اًمرقم٤مي٦م قمٛمدة»  ذم احلًٜم٤مت أبق وىم٤مل

 صم٘مؾ أُمـ إن اًمتٓمقع: ذم وًمإلُم٤مم ًمٚمٛمٜمٗمرد، وضمقزوه اًمتٓمقع، قمغم أصح٤مسمٜم٤م محٚمف»

 .وهمػمه٤مش اًم٘مدير ومتح» وش  اًمٌٜم٤مي٦م»  وش  اًمٕمٜم٤مي٦م»  ذم يمام اعم٘متديـ: قمغم ذًمؽ
 ريمققمف ومٙم٤منش. اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »ي٘مقل ومجٕمؾ: ومت٤مُمفش احلدي٨م: »ىمقًمف

 صمؿ ،ش- احلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م: ضمرير زاد - محده عمـ اهلل ؾمٛمع» :ىم٤مل صمؿ ىمٞم٤مُمف، ُمـ ٟمحقاً 

 ومٙم٤منش. إقمغم ريب ؾمٌح٤من: »وم٘م٤مل ؾمجد، صمؿ ريمع، مم٤م ىمري٤ٌمً  ـمقياًل: ىمٞم٤مُم٤مً  ىم٤مم

 .ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده

 أطمٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمٕمٚمف ؾم٤مقمتلم: ُمـ ٟمحق ذم يت٠متك إٟمام وهذاش: »3/05» احل٤مومظ ىم٤مل

 أنف قم٤مئِم٦م أظم٤ٌمر ذم وم٢من اًمٚمٞمٚم٦م: هذه همػم ذم طم٤مًمف ي٘متْمٞمف ُم٤م وأُم٤م. يمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 .شاًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ىمدر ي٘مقم يم٤من
 اًمٖم٤مًم٥م قمغم حمٛمقل وهق. اًمّم٤ٌمح طمتك ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمٜمٝم٤م صح ىمد: ىمٚم٧م

ًمف ُمـ  .- ؾمٞم٠ميت يمام- ملسو هيلع هللا ىلص أطمقا
 صٚمٞمٜم٤م أنٜم٤م وذًمؽ اًمتجرسم٦م: قمـ سمٕمٞمدش ؾم٤مقمتلم ٟمحق: »سمـ ذًمؽ احل٤مومظ شم٘مدير إن صمؿ

ن٤م ،-ش ـه 06/0/66» آصمٜملم ًمٞمٚم٦م وىمع اًمذي - اخلًقف صالة أج٤مم سمْمٕم٦م ُمٜمذ  وم٘مرأ

ِهٞمؿ» ؾمقرة: سمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ء» ؾمقرة ُمـ سمٜمحقه٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،شإسِْمَرا ا  ،شاإِلْهَ

 اًمًٜم٦م طم٥ًم- ذًمؽ سملم وُم٤م اًمًجدشملم ويمذا اًمريمٕمتلم، ُمـ يمؾ ذم اًمريمققملم وأـمٚمٜم٤م

 ىمري٤ٌمً  أو اًم٘مٞم٤مم ٟمحق يم٤من ذًمؽ ُمـ يمالً  إن: ي٘م٤مل أن يّمح ٓ سمحٞم٨م اإلـم٤مًم٦م، سمٕمَض  -

 .اًمزُمـ ُمـ يم٤مُمٚم٦م ؾم٤مقم٦م اًمّمالة هذه أظمذت وم٘مد هذا: وُمع ُمٜمف،
 ي٘مرأ ! ؟- اًمرواي٤مت ُمـ اًمراضمح قمغم - ريمٕم٤مت أرسمع ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ُمـ ذًمؽ وم٠مجـ

 اهلل، ي٠ًمل وي٘مػ ىمراءشمف، ذم ويتٛمٝمؾ يؽمؾمؾ، اًمٓمقال: ُمـ ؾمقر سمثالث إومم ذم

                                                           

 اًم٘مرآن ُمـ رء قمغم اًمرضمؾ ي٘مػ أن سم٠مؾم٤مً  ٟمرى ومال اًمٜمٝم٤مر: صالة ذم وهذا: »- ُمٜمف - ش0/040» ذم وٟمّمف  (0)

 [.اًمٜم٤مذش.]ومال: اعمٙمتقسم٦م ذم وم٠مُم٤م اًمتٓمقع، ذم ًمٜمٗمًف يدقمق هذا: ُمثَؾ 



 049 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ ا 

 أن ؿمؽ ومال ىمٞم٤مُمف: ُمـ ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سملم وُم٤م وؾمجقده ريمققمف جيٕمؾ صمؿ سمف، ويًتٕمٞمذ

 أظمرى: ريمٕم٤مت صمالث ذًمؽ إمم أوٞمػ وم٢مذا. ؾم٤مقم٤مت صمالث ذم إٓ يت٠متك ٓ ذًمؽ

 .يمٚمف اًمٚمٞمؾ أطمٞم٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمٙمقن

 ٕهن٤م اًمّمالة: هذه عمثؾ اًمٚمٞمؾ يتًع ٓ -ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم- أنف اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر وىمد

 أىمٍم اًمثالث اًمريمٕم٤مت شمٙمقن أن يٛمٙمـ إٟمف: وم٤مجلقاب! ؾم٤مقم٦م قمنمة اصمٜمتل إمم ِتت٤مج

 ُمـ أيمثر إومم اًمريمٕم٦م إـم٤مًم٦م هديف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م أن ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اعمٕمٝمقد ٕن إومم: ُمـ

 .أقمٚمؿ واهلل. - ؾمٌؼ يمام - اًمث٤مٟمٞم٦م
 ([2/499) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الطقال بالسبع الؼراءة

 سمًقرة ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و. اًمٓمقال اًمًٌع - َوضِمعٌ  وهق - ًمٞمٚم٦م وىمرأ 

 .ُمٜمٝم٤م

 ُمثؾ :شاًمٓمقمم» مجع: سم٤مًمْمؿ: »إثػم اسمـ ىم٤مل :شاًمٓمَُّقل: »رواي٦م وذمش: اًمٓمقال»

ٌََ٘مَرة: »هل اًمٓمقال واًمًٌع. واًمٙمؼم اًمٙمؼمى ٤مء»و ،شقِمْٛمَران آلِ »و ،شاًم ًَ  ،شاًمٜمِّ

 ش.اًمتَّْقسَم٦م»و ،شإَقْمَراف»و ،شإَنَْٕم٤مم»و ،شاَحآِئَدة»و

 ([2/518) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ؾِؿَ  ما  قراءة عـ والـفل قط لقؾة يف كؾف الؼرآن قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أكف ع 

 ثالث مـ أقؾ يف الؼرآن

 اهلل ًمٕمٌد ذًمؽ َيْرَض  مل إٟمف سمؾ :[ىمط] ًمٞمٚم٦م ذم يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف قُمٚمِؿَ  وُم٤م

 ش.ؿمٝمر يمؾ ذم اًم٘مرآن اىمرأ : »ًمف ىم٤مل طملم قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمرو سمـ



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   051   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 .ىمقة أضمد إين: ىمٚم٧م: ىم٤مل

ه: »ىم٤مل  ش.ًمٞمٚم٦م قمنميـ ذم وم٤مىمرأ

 .ىمقة أضمد إين: ىمٚم٧م: ىم٤مل

ه: »ىم٤مل ٌٍْع، ذم وم٤مىمرأ َص  صمؿش. ذًمؽ قمغم شمزد وٓ ؾَم ه أن ًمف َرظمَّ  صمؿ. مخس ذم ي٘مرأ

َص  ه أن ًمف َرظمَّ  .صمالث ذم ي٘مرأ
ه أن وهن٤مه  أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ: »ًمف ىمقًمف ذم ذًمؽ وقَمٚمََّؾ . ذًمؽ ُمـ أىمؾ ذم ي٘مرأ

 ؾم٤مقش.]صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ يٗم٘مف ٓ: »ًمٗمظ وذمش. يٗمَ٘مْٝمفُ  مل صمالث: ُمـ

 :[ىم٤مل صمؿ احلدي٨م رواي٤مت اإلُم٤مم
ًة، قم٤مسمد ًمٙمؾ وم٢من: »ًمف ىمقًمف ذم صمؿ ةٍ  وًمٙمؾ ِذَّ  إمم وإُم٤م ؾمٜم٦م، إمم وم٢مُم٤م ومؽمة: ِذَّ

 وم٘مد ذًمؽ: همػم إمم ومؽمشمف يم٤مٟم٧م وُمـ اهتدى، وم٘مد ؾمٜم٦م: إمم ومؽمشمف يم٤مٟم٧م ومٛمـ. سمدقم٦م

 .شهٚمؽ
 سمٞمٜمف شمٙمررت اًم٘مّم٦م أن احلدي٨م هذا رواي٤مت اظمتالف ُمـ اًمٔم٤مهر أن واقمٚمؿ

ل مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وأنف قمٛمرو، اسمـ وسملم ملسو هيلع هللا ىلص  جمٚمس ذم اًمثالث إمم ُمٕمف يتٜمزَّ

 .شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ضمٜمح ذًمؽ وإمم. جم٤مًمس ذم سمؾ واطمد:
 وًمٙمـ أظمر، حيٗمٔمف مل ُم٤م طمٗمظ اًمرواة سمٕمض وأن واطمدة، اًم٘مّم٦م أن وحيتٛمؾ

 أظمرى وذم مخس، ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مراءة ُمـ ُمٜمٕمف أنف: رواي٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م هبذا اًم٘مقَل  يٛمٜمع

 اًمرواي٤مت سمٕمض ردُّ  ًمزم وإٓ: سمتٕمدده٤م، اًم٘مقل ُمـ ُمٜم٤مص ومال ؾمٌع: ُمـ أىمؾ ذم

 .سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع أُمٙمـ ُم٤م جيقز ٓ وهذا! سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م رضب أو اًمّمحٞمح٦م،

 ذًمؽ: قمٛمرو سمـ اهلل ًمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل يتٕمدد أن ُم٤مٟمع ومال: »احل٤مومظ ىم٤مل

 قمغم ًمٞمس اًمزي٤مدة قمـ اًمٜمٝمل ويم٠من اًمًٞم٤مق، ذم اًمقاىمع آظمتالف وي١ميده شم٠ميمٞمدًا،

 احل٤مل ىمرائـ ُمـ ذًمؽ وقُمرف ًمٚمقضمقب، ًمٞمس ذًمؽ مجٞمع ذم إُمر أن يمام اًمتحريؿ،

 احآل، ذم أو احل٤مل ذم ذًمؽ ؾمقى قمـ قَمْجِزه إمم اًمٜمٔمر وهق اًمًٞم٤مق: إًمٞمٝم٤م أرؿمد اًمتل

 .صمالث ُمـ َأىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن حيرم: وم٘م٤مل اًمٔم٤مهري٦م سمٕمض وأهمرب



 050 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 اًمٜمِم٤مط سمح٥ًم هق وإٟمام ذًمؽ، ذم شم٘مدير ٓ أنف قمغم اًمٕمٚمامء أيمثر: اًمٜمقوي وىم٤مل

 .شوإؿمخ٤مص إطمقال سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا ومٕمغم واًم٘مقة:
 مل صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٍميح خم٤مًمػ وهذا: ىمٚم٧م

 .شيٗم٘مٝمف
 ومٙمٞمػ ًمٞم٤مل: سمثالث اًمت٘مدير وومٞمف إؿمخ٤مص، جلٛمٞمع ؿم٤مُمؾ قم٤مم ٟمص وهذا

 صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ يمؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص ذيمر وم٘مد! ذًمؽ؟ ذم شم٘مدير ٓ إٟمف: ي٘م٤مل

 .اًم٘مرآن شمالوة ُمـ اعم٘مّمقد اًمٗمٝمؿ يٗمٝمٛمف وٓ يٗم٘مٝمف، ٓ
 ♂. َأىْمَٗم٤مهُل٤َم ىُمُٚمقٍب  قَمغَم  َأمْ  اًمُ٘مْرآنَ  َيَتَدسمَُّرونَ  َأوَماَل : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر ىمد يمام

 اًمِمٕمر، يمَٝمذِّ  َهذ  . راضمز ومٝمق صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ: ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل

ىَمؾ يمٜمثر وٟمثر  .اًمدِّ
 .صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ويم٤من
 ش. 63» ٟمٍم اسمـ ذيمرمه٤م

 هق يمام- اًمٗم٘مف قمدم إمم ذًمؽ ظم٤مًمػ ُمـ يمؾ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ٟم٥ًم وىمد

 .-اًمث٤مين سم٤مًمٚمٗمظ اعمذيمقر احلدي٨م ُمٕمٜمك فم٤مهر
 وهمػمه أمحد اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق. ذًمؽ ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة جيقز ٓ أنف وم٤محلؼ

 .-ؾمٚمػ يمام - إئٛم٦م ُمـ

 واطمد همػم يمره وىمدش: »072 صش »اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 سمـ وإؾمح٤مق قُمٌٞمد أيب ُمذه٥م هق يمام صمالث، ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة اًمًٚمػ ُمـ

 ذم اًم٘مرآن ىمرؤوا أهنؿ اًمًٚمػ ُمـ يمثػم قمـ وصم٧ٌم أجْم٤ًم، اخلٚمػ ُمـ وهمػممه٤م راهقيف،

 يم٤مٟمقا  أهنؿ أو شم٘مدم، مم٤م طمدي٨م ذًمؽ ذم سمٚمٖمٝمؿ ُم٤م أنف قمغم حمٛمقل وهق ذًمؽ، ُمـ أىمؾ

 .شاًمنقم٦م هذه ُمع ي٘مرؤوٟمف ومٞمام ويتٗمٙمرون يٗمٝمٛمقن

 ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ومٛمخ٤مًمػ هذا: وأُم٤م إول، هق اًمّمحٞمح واجلقاب: ىمٚم٧م

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٙمـ ومل. -سمٞمٜم٤م يمام-ش يٗم٘مٝمف مل صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   052   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

: هل شم٠منٞم٨م: شم٤مء وسمٕمده٤م اًمراء، وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م، اًمِملم سمٙمنش ذه: »وىمقًمف

ةُ . واهلٛم٦م اًمٜمِم٤مط  .شاًمؽمهمٞم٥م» ذم يمذا. وطِمّدشمف أّوًمف: اًمِم٤ٌمب وِذَّ
ة: هل: »اًمٓمح٤موي وىم٤مل  ذم أنٗمًٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛمقن يريده٤م اًمتل إُمقر ذم احِلدَّ

 ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ َأطم٥مَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وإن وضمؾ، قمز رهبؿ إمم هب٤م يت٘مرسمقن اًمتل أقمامهلؿ

 وأُمرهؿ همػمه٤م، إمم ُمٜمٝم٤م واخلروج قمٜمٝم٤م، اًم٘مٍم ُمـ هلؿ سمد ٓ اًمتل احِلّدة دون

 َيْٚمَ٘مقا  طمتك إي٤مه: وًمزوُمٝمؿ قمٚمٞمف، دواُمٝمؿ جيقز ىمد سمام اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ سم٤مًمتٛمًؽ

 إمم إقمامل أطم٥م» :ىم٤مل أنف اعمٕمٜمك ذًمؽ يمِمػ ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وروي وضمؾ، قمز رهبؿ

 .ـهاش. ىمؾ وإن أدوُمٝم٤م اهلل
 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨م وهذا

 ومتقر ُمـ خيِمك ح٤م صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة يمراه٦م ذم أظمرى طمج٦م وهذه

 طمتك قمٛمرو، سمـ اهلل ًمٕمٌد وىمع يمام سمٛمِم٘م٦م: إٓ قمٚمٞمٝم٤م اعمداوُم٦م اؾمتٓم٤مقم٦م وقمدم اهلٛم٦م،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمّم٦م ىمٌٚم٧م يمٜم٧م أين وددت: يمؼم ح٤م ي٘مقل يم٤من

 إن: »ومـ شمٕم٤ممم: اهلل ُمـ هل اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمّم٦م! اعمًٚمٛمقن أُّي٤م وم٤مىمٌٚمقا 

 احلدي٨م ذم صم٧ٌم يمامش. قمزائٛمف شم١مشمك أن حي٥م يمام رظمّمف، شم١مشمك أن حي٥م اهلل

 َرُؤوٌف  سم٤ِمعم١ُْمُِمٜملِمَ ▬ سم٠منف اًمٙمريؿ رؾمقًمف وصػ إذ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق. اًمّمحٞمح

طِمٞمؿٌ   ♂. رَّ
 ([2/524) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 آية بؿئتل الؾقؾ يف الصالة فضؾ

 .شاعمخٚمّملم اًم٘م٤مٟمتلم ُمـ يٙمت٥م وم٢مٟمف آي٦م: سمٛمئتل ًمٞمٚم٦م ذم صغم ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من
 ([2/525) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءُة    053 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ اًم٘مرا

 والزمر إرسائقؾ ببـل الؾقؾ صالة يف الؼراءة

ئٞمؾ سمٜمل: »سمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ[ ذم] ي٘مرأ  ويم٤من َُمر» و ،ش000: 07ش »إها  .ش75: 39ش »اًمزُّ

 ذم أورده وًمذًمؽ اًمّمالة: ذم ذًمؽ ي٘مرأ  يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف اًمٔم٤مهر

. ظم٤مرضَمٝم٤م ذًمؽ يمقن وحيتٛمؾش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م صالة سم٤مب: »ذمش اعمجٛمع»

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمّمالة أرادت سم٠مهن٤م يِمٕمر ومذًمؽ سم٤مًمّمقم: ذًمؽ اىمؽمانُ  إوَل  ويرضمح

 ([2/526) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف آية بؿئة الصالة فضؾ

 .شاًمٖم٤مومٚملم ُمـ ُيٙمت٥م مل آي٦م: سمٛمئ٦م ًمٞمٚم٦م ذم صغم ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من
 ([2/527) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف ركعة كؾ يف آية مخسني قدر قراءة

 .أيمثر أو آي٦م مخًلم ىمدر ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و
 ([2/529) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف ادزمؾ أهيا يا قراءة

٤َم َي٤م▬ ىَمْدرَ  ي٘مرأ   وشم٤مرة ُؾ  َأُّيُّ ُمِّ  .ش21: 73♂ »اعمُزَّ

 ([2/531) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   054   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 كادراً  إٓ كؾَّف الؾقؾ يصيل ملسو هيلع هللا ىلص كان ما

ـُ  اهلل قمٌدُ  راىم٥م  وم٘مد ٟم٤مدرًا: إٓ يمٚمَّف اًمٚمٞمؾ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م و ٤ٌّمب سم  سمـ ظم

 يمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل  ُمع سمدراً  ؿمٝمد ىمد ويم٤من - إَرتِّ 

 ًمف ىم٤مل صالشمف: ُمـ ؾمٚمَّؿ ومٚمام اًمٗمجر، ُمع يم٤من طمتكش يمٚمٝم٤م صاله٤م ًمٞمٚم٦م ذم: ًمٗمظ وذم»

 رأجتؽ ُم٤م صالة اًمٚمٞمٚم٦م صٚمٞم٧م ًم٘مد وأُمل: أن٧م سم٠ميب! اهلل رؾمقل ي٤م: إََرتِّ  سمـ ظم٤ٌمب

 وضمؾ قمز ريب ؾم٠مخ٧م[ وإين] وَرَه٥م، َرهَم٥ٍم  صالةُ  إهن٤م أضمؾ:: »وم٘م٤مل ٟمحقه٤م؟ صٚمٞم٧م

 سمف أهٚمؽ سمام ُّيٚمٙمٜم٤م ٓ أن ريب ؾم٠مخ٧م: واطمدة وُمٜمٕمٜمل اصمٜمتلم، وم٠مقمٓم٤مين ظمّم٤مل: صمالث

ٜم٦ٍَم: أُمتل ُّيٚمؽ ٓ أن: ًمٗمظ وذم» ىمٌٚمٜم٤م إُمؿ ًَ  .وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م سم

 وؾم٠مخ٧م. وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م همػمٟم٤م: ُمـ قمدواً  قمٚمٞمٜم٤م ُئْمِٝمرَ  ٓ أن وضمؾ قمز ريب وؾم٠مخ٧م

ٜم٤م ٓ أن ريب ًَ  .شوَمَٛمٜمََٕمٜمِْٞمَٝم٤م ؿِمَٞمٕم٤ًم: ُيْٚمٌِ
 ؾمٜمتف ظمالف ٕنف هم٤مًم٤ًٌم: أو دائامً  يمٚمف اًمٚمٞمؾ إطمٞم٤مءُ  ُيٙمره وهمػِمهِ  احلدي٨م وهلذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم ،ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مشمف ح٤م أومْمؾ: اًمٚمٞمؾ إطمٞم٤مء يم٤من وًمق ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمّمٌح يّمكم ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمٙم٨م أنف اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ روي سمام شمٖمؽم وٓ

 اًمرد» ذم اًمٗمػموزأب٤مدي اًمٕمالُم٦م ىم٤مل سمؾ قمٜمف:[ ًمف] أصؾ ٓ مم٤م وم٢مٟمف اًمٕمِم٤مء: سمقوقء

 إمم ٟمًٌتٝم٤م يٚمٞمؼ ٓ اًمتل اًمقاوح٦م إيم٤مذي٥م مجٚم٦م ُمـ هذاش: »44/0ش »اعمٕمؽمض قمغم

 وٓ سم٤مٕومْمؾ، ي٠ميت أن اإلُم٤مم هذا سمٛمثؾ إومم ويم٤من شُمذيمر، ومْمٞمٚم٦م هذا ذم ومام اإلُم٤مم،

 ـمقال ؾمٝمر أنف صح إن هذا. وأيمٛمؾ وأتؿ أومْمؾ صالة ًمٙمؾ اًمٓمٝم٤مرة دمديد أن ؿمؽ

ًمٞم٦م ؾمٜم٦م أرسمٕملم اًمٚمٞمؾ  سمٕمض ظمراوم٤مت ُمـ وهق أؿمٌف، سم٤معمح٤مل أُمر وهذا! ُمتقا

 ش.ُمٙمذوب ذًمؽ ويمؾ وهمػمه، طمٜمٞمٗم٦م أيب ذم ىم٤مًمقه اجلٝم٤مل، اعمتٕمّمٌلم

ٜم٦َم: »وىمقًمف ًَ  .صمقسم٤من طمدي٨م ذم يمام قم٤مُم٦م:: أيش: سم

 ذم ومٞمٙمقن ىمحط: وىمع إن سمؾ يٕمٛمٝمؿ، سم٘محط ُّيٚمٙمٝمؿ ٓ: أي: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 «.ٟمٕمٛمف مجٞمع قمغم واًمِمٙمر احلٛمد ومٚمٚمف. اإلؾمالم سمالد سم٤مىمل إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يًػمة ٟم٤مطمٞم٦م



 055 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص أُمتف قمغم: أي :شقمٚمٞمٜم٤م ُئمٝمر ٓ أن: »ىمقًمف
 سمحٞم٨م قمٚمٞمٝمؿ ُيًٚمَّط ٓ أن: واعمراد. اًمٙمٗمر ومرق ُمـ: أي :شهمػمٟم٤م ُمـ»

 أنٗمًٝمؿ: ؾمقى ُمـ قمدواً  قمٚمٞمٝمؿ يًٚمط ٓ وأن: » صمقسم٤من رواي٦م ذم يمام يًت٠مصٚمٝمؿ:

 .وأصٚمٝمؿ مج٤مقمتٝمؿ: أي :شسمٞمْمتٝمؿ ومٞمًتٌٞمح
 .احلرب ُمٕم٤مرك ذم خيٚمٓمٜم٤م ٓ: أي اًم٤ٌمء: سمٙمنش: ُيٚمًٌِٜم٤م: »ىمقًمف
 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ خمتٚمٗملم ومرىم٤مً ش: ؿمٞمٕم٤مً »

 يمٚمٞم٦م: ًمٞم٧ًم اعمدقمق قملم سم٢مقمٓم٤مء آؾمتج٤مسم٦م أن وومٞمف: »اًمًٜمدي ىم٤ملش: ومٛمٜمٕمٜمٞمٝم٤م»

ئط ِت٘مؼ ُمع شمتخٚمَّػ ىمد سمؾ  .شاًمدقم٤مء ذا
 ([2/531) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 يصبح حتك وترديدها بآية الؾقؾ يف الؼقام

هْبُؿْ  إِنْ : ▬وهل أصٌح طمتك يردده٤م سمآج٦م ًمٞمٚم٦م ىم٤مم و ُؿْ  شُمَٕمذِّ ٤ٌَمُدكَ  وَم٢ِمهنَّ  شَمْٖمِٗمرْ  َوإِنْ  قِم

 ،[يدقمق وهب٤م يًجد، وهب٤م يريمع، هب٤م] :ش008: 5♂ »احلَِٙمٞمؿُ  اًمَٕمِزيزُ  َأن٧َم  وَم٢ِمٟمََّؽ  هَلُؿْ 

 أي٦م هذه شم٘مرأ  زًم٧َم  ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: قمٜمف اهلل ريض ذر أبق ًمف ىم٤مل أصٌح: ومٚمام]

 اًم٘مرآن اهلل قمٚمََّٛمؽ وىمد] ،[هب٤م وشمدقمق] ،[هب٤م وشمًجد هب٤م، شمريمع أصٌح٧م: طمتك

 وضمؾ قمز ريب ؾم٠مخ٧م إين: »ىم٤مل[. ]قمٚمٞمف؟ ًَمَقضَمْدَٟم٤م سمٕمُْمٜم٤م: هذا ومٕمؾ ًمق] ،[يمٚمف

 .ش ؿمٞمئ٤مً  سم٤مهلل ينمك ٓ عمـ اهلل ؿم٤مء إن َٟم٤مِئَٚم٦مٌ  وهل وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م، ُٕمتل: اًمِمٗم٤مقم٦م
 ([2/534) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف اإلخالص شقرة قراءة فضؾ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ▬ إٓ ي٘مرأ  وٓ اًمٚمٞمؾ، ي٘مقم ضم٤مراً  زم إن! اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ ًمف ىم٤مل و  اّللَّ

ُٚمٝم٤م يم٠منف -[قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٓ[ ]يردده٤م] :ش4: 002♂ »َأطَمدٌ  : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل! ؟- ُيَ٘مٚمِّ



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   056   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ش. اًم٘مرآن صمٚم٨م ًمتٕمدل إهن٤م! سمٞمده ٟمٗمز واًمذي»
 ([2/538) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 يؽقن الؼرآن قراءة أثـاء عذابة مـ والتعقذ فضؾف مـ اهلل شمال

 الؾقؾ صالة يف

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اًم٘مراءة أثٜم٤مء يًتح٥م ومم٤م

 أن رمح٦م سمآج٦م ُمر إذا همػمه٤م أو اًمّمالة ذم ىمرأ  ُمـ ًمٙمؾ يًـ: اًمٜمقوي ىم٤مل: »ىمقًمف

 . ..ش.ُمر وإذا ومْمٚمف ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ي٠ًمل

 سمٕمد اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم يمام اًمٚمٞمؾ صالة ذم ورد إٟمام هذا: ىمٚم٧م

 سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٞمف اًمتقؾمع وقمدم اًمقارد قمٜمد اًمقىمقف اًمّمحٞمح آشم٤ٌمع ومٛم٘مت٣م ىمٚمٞمؾ

 سمؾ ًمٜم٘مؾ ومٕمٚمف وًمق ملسو هيلع هللا ىلص ًمٗمٕمٚمف أجًْم٤م اًمٗمرائض ذم ُمنموقًم٤م ذًمؽ يم٤من ًمق وم٢مٟمف واًمرأي،

 .خيٗمك ٓ يمام اًمٜمقاومؾ ذم ذًمؽ ٟمٗمؾ ُمـ أومم ٟم٘مٚمف ًمٙم٤من

 ي٠ميت ومٞمام قمٚمٞمف سمٜمٞم٧م اًمذي إصؾ هٜم٤م ذيمرشمف اًمذي هذا يٜم٤مىمض ٓ أنف واقمٚمؿ

ٟمٜم٤م سمٕمض فمـ يمام إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذقمٞم٦م  ذم اعمجتٝمديـ إظمقا

ه - اًمنميػ احلدي٨م ظمدُم٦م /  8/  2 سمت٤مريخ إزم يمت٥م ُم٤م مجٚم٦م ذم - ظمػما  اهلل ضمزا

 ذًمؽ يم٤من ًمق وم٢مٟمف: »سم٘مقزم إًمٞمف أذت ُم٤م وهق هٜم٤م اًمٗمرق دًمٞمؾ ًم٘مٞم٤مم وذًمؽ 0397

 واًمدواقمل اهلٛمؿ ٕن وذًمؽ اًمخ. ..ش  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٗمٕمٚمف أجْم٤م اًمٗمرائض ذم ُمنموقم٤م

 اح٤مٟمع اًمدًمٞمؾ ُمع ومقىمٗمٜم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص يٗمٕمٚمف مل أنف قمغم دل يٜم٘مؾ مل ومٚمام ُمثٚمف ٟم٘مؾ قمغم شمتقومر

 اًمتٛمًؽ هق وإٟمام هلل واحلٛمد شمٜم٤مىمض ٓ أنف ومٔمٝمر إًمٞمف اعمِم٤مر سم٤مٕصؾ إظمذ ُمـ هٜم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمختلم سملم سم٤مًمتٗمريؼ اعمٚمزم سم٤مًمدًمٞمؾ

 ([085) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 057 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 أيات بعض عـد يؼال فقام ورد ما

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

ُ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  ُمـ ًمٙمؾ ويًتح٥م: »ىمقًمف  سمغم: ي٘مقل أن♂ احْل٤َميمِِٛملمَ  سم٠َِمطْمَٙمؿِ  اّللَّ

♂ اعْمَْقشَمك حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مدِرٍ  َذًمَِؽ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  وإذا اًمِم٤مهديـ ُمـ ذًمؽ قمغم وأن٤م

: ىم٤مل وإذا. سم٤مهلل آُمٜم٧م: ىم٤مل♂ ُي١ْمُِمٜمُقنَ  سَمْٕمَدهُ  طَمِدي٨ٍم  وَم٠ٌَِميِّ : ▬ىمرأ  وإذا. أؿمٝمد سمغم: ىم٤مل

ٌِِّح ▬ قَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم ْٕ  ش. إقمغم ريب ؾمٌح٤من: ىم٤مل♂ ا

: أىمقل وًمذًمؽ ٓ؟ أم صم٤مسمت٤م يم٤من إذا وُم٤م ٓ أم واردا ذًمؽ يم٤من إذا ُم٤م يٌلم مل: ىمٚم٧م

 ذم خمرج وهق وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صم٤مسم٧م ومّمحٞمح ُمٜمف اًمتًٌٞمح مجٚم٦م أُم٤م

 .826ش داود أيب صحٞمح»

 َواًمتِّلمِ ▬ ُمٜمٙمؿ ىمرأ  ُمـ: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ومٝمق ىمٌٚمف ُم٤م وأُم٤م

ْيُتقنِ  ُ  َأَخٞمَْس : ▬آظمره٤م إمم وم٤مٟمتٝمك♂ َواًمزَّ  .اًمخ. ..ش سمغم: ومٚمٞم٘مؾ♂ احْل٤َميمِِٛملمَ  سم٠َِمطْمَٙمؿِ  اّللَّ

 056ش داود أيب وٕمٞمػ» ذم وسمٞم٤مٟمف يًؿ مل رضمؾ وومٞمف وهمػمه داود أبق أظمرضمف

 .861ش اعمِمٙم٤مة»و

 :ىم٤مل قم٤مئِم٦م أيب سمـ ُمقؾمك رواه اًم٘مٞم٤مُم٦م آي٦م ذمش سمغم: »ىمقًمف ُمٜمف صح ًمٙمـ

 حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مدِرٍ  َذًمَِؽ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  إذا ويم٤من سمٞمتف ومقق يّمكم رضمؾ يم٤من

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ وم٠ًمخقه ومٌغم ؾمٌح٤مٟمؽ: ىم٤مل♂ اعْمَْقشَمك

 هق شمييمام ٓ وضمٝم٤مًمتف صح٤ميب وهق اًمرضمؾ قمـ صحٞمح سمًٜمد داود أبق أظمرضمف

 .827 رىمؿش داود أيب صحٞمح» ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمروف

 ([085) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   058   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

  الِقْترِ  صالة يف الؼراءة

ٌِِّح : ▬سمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  وذم ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬سمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬اًمث٤مًمث٦م وذم ،ش6: 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ ♂ َأطَمدٌ  اّللَّ

 .ش4: 002»
 َأقُمقذُ  ىُمْؾ ▬ و ،ش5: 003♂ »اًمَٗمَٚمِؼ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ : ▬أطمٞم٤مٟم٤مً  إًمٞمٝم٤م يْمٞمػ ويم٤من

٤مء» ُمـ آي٦م سمٛمئ٦م اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ىمرأ : »وُمرةش. 6: 004♂ »اًمٜم٤َّمسِ  سمَِربِّ  ًَ : 4ش »اًمٜمِّ

 ش. 543- 539 صش. »067
 ذم[ واإلظمالص واًمٙم٤مومرون إقمغم] اًمثالث اًمًقر هبذه اًم٘مراءة اظمت٤مر وىمد

ش 2/326» اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه -شُم٤ًمئٚمف» ذم قمٜمف داود أبق رواه يمام - أمحد اإلُم٤مم اًمقشمر

 اعمٕمقذشملم ىمراءة سمٕمْمٝمؿ واؾمتح٥م سمٕمدهؿ، وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ▬ سمٕمد  ♂. َأطَمدٌ  اّللَّ

 ،ش4/23ش »اعمجٛمقع» ذم يمام اًمِم٤مومٕمٞم٦م: هبام اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد

 .شوداود ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف اًمٕمٚمامء، مجٝمقر قمـ قَمٞم٤ِمٌض  اًم٘م٤ميض وطمٙم٤مه: »ىم٤مل
 قمـ ُم٤مًمؽ وؾمئؾش: »027» ٟمٍم اسمـ ىم٤مل صمؿش. 009» ٟمٍم اسمـ واظمت٤مره: ىمٚم٧م

 ذم هب٤م أىمرأ  وأن٤م اًمقشمر، ذم سم٤معمٕمقذات ي٘مرؤون اًمٜم٤مس زال ُم٤م: وم٘م٤مل اًمقشمر؟ ذم اًم٘مراءة

ٌِِّح : ▬سمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ي٘مرأ  أن يًتحٌقن يم٤مٟمقا : ؾمٗمٞم٤من وقمـ. اًمقشمر  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،♂إقَْمغَم  ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬اًمث٤مًمث٦م ذم ي٘مرأ  صمؿ ،♂اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ  اّللَّ

 .أضمزأك اًمًقر: هذه همػم ىمرأت وإن♂. َأطَمدٌ 

ٌِِّح : ▬سمـ اًمقشمر ذم ي٘مرأ  أن ٟمخت٤مر: اهلل رمحف أمحد وىم٤مل ٤َم َي٤م ىُمْؾ ▬ و ،♂ؾَم  َأُّيُّ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ▬ و♂ اًمَٙم٤مومُِرونَ   ٓ وملَ : وم٘م٤مل اًمقشمر؟ ذم اعمٕمقذشملم ي٘مرأ : وؾمئؾ♂. َأطَمدٌ  اّللَّ

 .ـها!. ي٘مرأ؟
 ([2/539) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 059 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 القتر بعد الركعتني يف الؼراءة

 و ،ش8: 99♂ »إَْرُض  ُزًْمِزًَم٧ِم  إَِذا: ▬ومٞمٝمام ي٘مرأ  ومٙم٤من اًمقشمر: سمٕمد اًمريمٕمت٤من وأُم٤م

٤َم َي٤م ىُمْؾ ▬  ش. 6: 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ
 صحٞمح» ذم أجْم٤مً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من صمٌت٧م ىمد أنف اقمٚمؿ :فائدة

 ُمـ» وهمػمهؿ ،شصحٞمح طمًـ سمًٜمد طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ» ،ش2/069ش »ُمًٚمؿ

 .شوشمراً  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٜم٤مومٞم٤من ومه٤م ،شملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف
 .ُم٤مضمف اسمـ إٓ اًمًت٦م رواه

 ًمٞمس هذا إُمر وأن ًمٚمجقاز، سمٞم٤مٟم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف وم٤مًمٔم٤مهر

 .ًمٚمقضمقب
 ش. 4/06ش »اعمجٛمقع» ويراضمع. أقمٚمؿ واهلل
 سم٤مًمٗمٕمؾ، إُمر وم٤مًمت٘مك اًمقشمر: سمٕمد سم٤مًمريمٕمتلم ي٠مُمر صحٞمح طمدي٨م قمغم وىمٗم٧م صمؿ

 ومال آؾمتح٤ٌمب: قمغم حيٛمؾ إول وإُمر. مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٜم٤مس اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م وصم٧ٌم

 . شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمدش. 0993ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم ظمرضمتف وىمد. ُمٜم٤موم٤مة
 ([2/544) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلؿعة صالة يف الؼراءة

 وذم ،ش00: 62ش »اجلُُٛمَٕم٦م» سمًقرة إومم اًمريمٕم٦م ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 .ش00: 63♂ »اعمُٜم٤َمومُِ٘مقنَ  ضَم٤مَءكَ  إَِذا: ▬إظمرى
 .ش26: 88♂ »اًمَٖم٤مؿِمٞم٦َمِ  طَمِدي٨ُم  َأت٤َمكَ  َهْؾ : ▬- سمدهل٤م - ي٘مرأ  شم٤مرة و

ٌِِّح : ▬إومم ذم ي٘مرأ » وأطمٞم٤مٟم٤مً  : اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 .ش26: 88♂ »َأت٤َمكَ  َهْؾ ▬



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   061   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 شم٤مرة ومٕمؾ وأنف واؾْمتِٜم٤َمٟمِف، اًمٙمؾ ضمقاز قمغم حمٛمقل آظمتالف هذا: »اًمًٜمدي ىم٤مل

 ش.اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م ذم شمٕم٤مرض ومال ذاك: وشم٤مرة هذا

 يمؾ ُمـ ي٘مرأ  أن يًتح٥م وٓ يمٚمف، ذًمؽ قمٜمف وصم٧ٌمش: »0/044» اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 إئٛم٦م وضمٝم٤مل اًمًٜم٦م، ظمالف وم٢مٟمف اًمريمٕمتلم: ذم إطمدامه٤م ي٘مرأ  أو سمٕمْمٝم٤م، ؾمقرة

 .شذًمؽ قمغم يداوُمقن
 ([2/545) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 العقديـ صالة يف الؼراءة

ٌِِّح : ▬إومم ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»  وذم ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

♂ اعَمِجٞمدِ  َواًمُ٘مْرآنِ . ق: ▬سمـ ومٞمٝمام ي٘مرأ » وأطمٞم٤مٟم٤مً ش ش. 26: 88♂ »َأت٤َمكَ  َهْؾ : ▬إظمرى

سَم٧ِم ▬ و ،ش45: 51» ٤مقَم٦مُ  اىْمؽَمَ ًَّ  .ش55: 54♂ »اًم
ُـّ  أنف وُمقاوم٘مٞمف ًمٚمِم٤مومٕمل دًمٞمؾ احلدي٨م وذمش: ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل  اًم٘مراءة شُمً

 .اًمٕمٞمديـ ذم هبام

 سم٤مًمٌٕم٨م، اإلظم٤ٌمر ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمٚمت٤م ح٤م ىمراءهتام ذم واحلٙمٛم٦م: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 ًمٚمٕمٞمد اًمٜم٤مس سمروز وشمِمٌٞمف اعمٙمذسملم، وإهالك اح٤موٞم٦م، اًم٘مرون قمـ واإلظم٤ٌمر

 .ـها. ُمٜمتنم ضمراد يم٠مهنؿ إضمداث ُمـ وظمروضمٝمؿ ًمٚمٌٕم٨م، سمؼموزهؿ
ٌِِّح : »ىمراءة اؾمتح٤ٌمب إمم اًمٕمٚمامء أيمثر وذه٥م  طمدي٨م قمغمش اًمَٖم٤مؿِمَٞم٦مِ » وش ؾَم

 .رؿمد ٓسمـش 0/071ش »اًمٌداي٦م» ذم يمام وهمػمه: اًمٜمٕمامن

شمر: »ىم٤مل  ش.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ شمقا

 .شؾمٜم٦م يمٚمٞمٝمام إن: »احلديثلم ذيمر أن سمٕمدش 08 -4/07ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل
 .هبذا وشم٤مرة هبذا، شم٤مرة، ومٞم٠ميت شمٕم٤ممم: اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق وهذا

 ([2/551) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 060 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  اًم٘مراءةُ  

 اجلـازة صالة يف الؼراءة

  [ ش. وؾمقرةش ]اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  أن اًمًٜم٦م»

 ([2/553) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلـازة صالة يف الػاحتة بعد شقرة قراءة

 ُمع ؾمقرة ىمراءة ُمنموقمٞم٦م ومٞمفش: »4/53» اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش: وؾمقرة: »ىمقًمف

 ُمـ ظم٤مرضم٦م زي٤مدة ٕهن٤م ذًمؽ: إمم اعمّمػم قمـ حمٞمص وٓ اجلٜم٤مزة، صالة ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم»

 ذم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨ُم  اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمًقرة ىمراءة وضمقَب  وي١ميد صحٞمح، خمرج

 .ـهاش. صالة يمؾ ذم فم٤مهرة وم٢مهن٤م اًمّمالة: يمت٤مب ُمـش ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وضمقب سم٤مب»
 وهق» -ش اعمجٛمقع» ذم يمام ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م: وضمف هق ىمّمػمة ؾمقرة ىمراءة واؾمتح٤ٌمب

 .- ؾمٞم٠ميت يمام - وصححف. احلدي٨م هبذا ًمف واؾمتدل ،- شاحلؼ اًمقضمف

 ([2/553) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلـازة صالة يف الػاحتة قراءة

: ىم٤مل صمؿ اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م وم٘مرأ  ضمٜم٤مزة قمغم صغم أنف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اإلُم٤مم ذيمر]

 اجلٜم٤مزة قمغم واًمّمالة[: ىم٤مل أن إمم احلدي٨م صح٦م قمغم وشمٙمٚمؿ. ؾمٜم٦م أهن٤م ًمتٕمٚمٛمقا 

 وسمفش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م سم٘مراءة إٓ صالة ٓ» طمدي٨م قمٛمقم ذم شمدظمؾ ومٝمل ىمٓمٕم٤ًم: صالة

: سم٘مقًمف ومٝمق اجلٜم٤مزة، صالة ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وضمقب قمغم وهمػمهؿ احلٜم٤مسمٚم٦م اؾمتدل

 مم٤م وهذا اجلٜم٤مزة، ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد اًمًقرة ىمراءة ُمنموقمٞم٦م قمغم أجْم٤مً  يدلش زاد ومام»

 ش. 4/53ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره

 مجٝمقر ىم٤مًمف اًمذي اًمّمحٞمح اعمذه٥م إٟمفش: »5/232ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شواعمحدصملم إصقًمٞملم ُمـ وهمػمهؿ إصقل، ذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   062   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 هذا ؾمقى يمثػمة أطم٤مدي٨مش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ اجلٜم٤مئز قمغم اًم٘مراءة وذم هذا،

 ؾمٌٕم٦م قمـ وهل ،ش2/271ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» قمغمش اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ؾم٤مىمٝم٤م وىمد احلدي٨م،

 ،ش4/52ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمٕمْمٝم٤م وذيمر قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 اسمـ ىمقل أن ٟمٕمٚمؿ وُمٜمف. سمٕمْم٤مً  ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م ًمٙمـ وٕمػ، ُمـ ختٚمق ٓ وأؾم٤مٟمٞمده٤م

 ُم٤م وي٠ميت. سمّمقاب ًمٞمسش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًم٘مراءة شمث٧ٌم وملش: »0/459» اهلامم

 .اجلٜم٤مزة ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة اًمًٜم٦م أن قمغم شمدل وهل قمٚمامئٜم٤م، سمٕمض ُمـ خي٤مًمٗمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ىمقل وهق إومم، اًمتٙمٌػمة سمٕمدش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ي٘مرأ  أن خيت٤مرون وهمػمهؿ:

 .وإؾمح٤مق وأمحد، اًمِم٤مومٕمل،

 اهلل، قمغم اًمثٜم٤مء هق إٟمام اجلٜم٤مزة: قمغم اًمّمالة ذم ي٘مرأ  ٓ: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 أهؾ ُمـ وهمػمه اًمثقري ىمقل وهق ًمٚمٛمٞم٧م، واًمدقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة

 .شاًمٙمقوم٦م

 قمغم ىمراءة ٓش: »065ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ىم٤مل قمٚمامئٜم٤م، ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 ش.اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق اجلٜم٤مزة،

 إمم إؿم٤مرة ومٞمٙمقن اعمٓمٚم٘م٦م: ًمٚمٛمنموقمٞم٦م ٟمٗمٞم٤مً  يٙمقن أن حيتٛمؾ: احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل

ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة يٙمره: ىم٤مًمقا  طمٞم٨م اعمت٠مظمريـ: أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػم سح وسمف. اًمٙمراه٦م

 .اجلٜم٤مزة صالة ذم
 يٙمقن ومال ًمٚمزوُمف، ٟمٗمٞم٤مً  يٙمقن أن وحيتٛمؾ. سمف سم٠مس ٓ اًمدقم٤مء: سمٜمٞم٦م ىمرأ  ًمق: وىم٤مًمقا 

 .اجلقاز ٟمٗمل ومٞمف
ٌُالزم طمًـ ُم٤مل وإًمٞمف ْٟم ُ : ؾماّمه٤م رؾم٤مًم٦م صٜمػ طمٞم٨م أصح٤مسمٜم٤م: ُمت٠مظمري ُمـ اًمنمُّ

 ُمـ قمغم ومٞمٝم٤م ردَّ ش ش. اًمٙمت٤مب أم: »سمـ اجلٜم٤مزة صالة ذم اًم٘مراءة حلٙمؿ اعمًتٓم٤مب اًمٜمٔمؿ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت إومم: هق وهذا. ؿم٤مومٞم٦م سمدٓئؾ اًمٙمراه٦م ذيمر

 .وأصح٤مسمف



 063 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

. هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وُمٜمٝم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذيمر صمؿ

 سملم إُمر وسم٤مجلٛمٚم٦م:: »ىم٤مل صمؿ وقمدُمٝم٤م، اًم٘مراءة ذم اًمّمح٤مسم٦م قمـ أصم٤مر سمٕمض ذيمر صمؿ

 إُمر هم٤مي٦م سمؾ سم٤مًمٙمراه٦م، احلٙمؿ إمم ؾمٌٞمؾ ومال صم٤مسم٧م: اًم٘مراءة وٟمٗمس خمتٚمػ، اًمّمح٤مسم٦م

 .ـهاش. ٓزُم٤مً  يٙمقن ٓ أن

 همػمه٤م ُمـ وأطمًـ َأْومَم ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» شمٙمقن أن يٜمٌٖمل: »اًمًٜمدي احلًـ أبق وىم٤مل

: ىم٤مًمقا  أهنؿ إٓ قمٚمامئٜم٤م، حم٘م٘مل ُمـ يمثػمٌ  هذا وقمغم. ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمٜمع وضمف وٓ. إدقمٞم٦م ُمـ

 .اًم٘مراءة سمٜمٞم٦م ٓ واًمثٜم٤مء: اًمدقم٤مء سمٜمٞم٦م ي٘مرأ 
 ًمٚمتقومٞمؼ ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦م يٙمقن أن إٓ! مهللا قمٚمٞمف: هلؿ دًمٞمؾ ٓ مم٤م اًم٘مٞمد وهذا: ىمٚم٧م

- سم٤مًمًٜم٦م وإظمذ. ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ومٞمٝم٤م صمٌقهت٤م وسملم. اجلٜم٤مزة قمغم ىمراءة ٓ: أئٛمتٝمؿ ىمقل سملم

 .أطمرى وسم٤مٓشم٤ٌمع أومم، -قمٜمٝم٤م ظم٤مرضمل ىمٞمد أي سمدون
 ىمٞم٤مؾم٤مً  اجلٜم٤مزة: صالة ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ىمراءة أثٌتقا  أهنؿ قمٚمامئٜم٤م همرائ٥م وُمـ

ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وَٟمَٗمقا ! ىمراءشمف ذم طمدي٨م أي ي٠مت مل أنف ُمع اعمٕمٝمقدة، اًمّمٚمقات قمغم

 قمٜمف ذًمؽ صمٌقت ُمع اعمٕمرووم٦م، اًمّمٚمقات ذم ىمراءهت٤م قمغم ذًمؽ ي٘مٞمًقا  ومل واًمًقرة،

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 وٓ ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد اًمًقرة ىمراءة صمٌقُت  اًم٘مٞمدَ  ذًمؽ يدومع ومم٤م! ُمٜمّمٗم٤مً  ومت٠مُمؾ

 يمًقرة ومٞمٝم٤م: دقم٤مء ٓ اًمًقر أيمثر ٕن :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمف ىمٞمدوا ُم٤م سمٛمثؾ شم٘مٞمٞمده٤م يٕم٘مؾ

 .ُمثالً ش اإِلظْمالص»
 ([2/556) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوىل التؽبرة بعد تؽقن الػاحتة قراءة

٤موَمَت٦مً [ اًمٗم٤مِت٦م أي] ومٞمٝم٤م خي٤موم٧م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من  .إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد خُمَ

 .إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًم٘مراءة أن قمغم وم٤مشمٗم٘مقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م: سمف اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م ىمد
 اًمدقم٤مء قمـ أمحد ؾم٠مخ٧مش: »053»ش ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ىم٤مل أمحد: ىمقل وهق



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   064   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ُم٤مذا؟ اًمث٤مٟمٞم٦م ذم: ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إومم ذم: ىمٚم٧م: اعمٞم٧م قمغم

 ذم: ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل ًمٚمٛمٞم٧م؟ اًمدقم٤مء اًمث٤مًمث٦م ذم: ىمٚم٧م. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم: ىم٤مل

 .ـهاش. شمًٚمِّؿ صمؿ شمدقمق: ىم٤مل أؾمّٚمؿ؟ صمؿ أدقمق: أو أؾمّٚمؿ؟ اًمراسمٕم٦م

 ([2/561) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 جيفر أم اجلـازة صالة يف بالػاحتة ي ِّس هؾ

ر ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م أن قمغم اشمٗم٘مقا   سم٤مًمٚمٞمؾ: يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام واظمتٚمٗمقا  اًمٜمٝم٤مر، ذم اإلها

ر وم٘مٞمؾ  .اجلٝمر يًتح٥م: وىمٞمؾ أجْم٤ًم، سم٤مإلها
 سم٤مجلٝمر: اًم٘م٤مئٚملم سمٙمثرة يٖمؽم وٓ. إوُل : واعمذه٥ُم ش: »5/234» اًمٜمقوي ىم٤مل

ش: اعمختٍم» ذم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وفم٤مهر أظمريـ، إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  ىمٚمٞمٚمقن ومٝمؿ

ر:  يٗمؽمىم٤من: يم٤مٟم٤م وًمق واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ سملم يٗمرق ومل. اًم٘مراءة وخيٗمل: ىم٤مل ٕنف اإلها

 [. خمتٍماً  ـه. اش]ذيمرٟم٤مه اًمذي أُم٤مُم٦م أيب سمحدي٨م ًمف وحيت٩م. ًمذيمره

 ([2/560) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

 ّحتطني القساٛٗ تستٔل  

 بَا الصْت





ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   067 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 ذلؽ وفضؾ هبا الصقت وحتسني   الؼراءةِ  َتْرتقؾ  

 : 67 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

ا ٓ شمرشمٞمال، اًم٘مرآن يرشمؾ أن واًمًٜم٦م  طمروم٤م، طمروم٤م ُمٗمنة ىمراءة سمؾ قمجٚم٦م، وٓ هذًّ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م إطمٙم٤مم طمدود ذم سمف ويتٖمٜمك سمّمقشمف، اًم٘مرآن ويزيـ

 .اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم وٓ اعمٌتدقم٦م، إحل٤من قمغم سمف يتٖمٜمك وٓ سم٤مًمتجقيد،

 :اًمّمٗم٦م أصؾ

 سمؾ قَمَجَٚم٦ًم: وٓ َهّذًا، ٓ شمرشمٞماًل: اًم٘مرآن يرشمؾ -شمٕم٤ممم اهلل أُمره يمام- ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 أـمقَل  ُمـ أـمقل شمٙمقن طمتك اًمًقرة: يرشمؾ يم٤من  طمتك طمروم٤ًم، طمروم٤مً  ُمٗمنة:  ىمراءة

 .ُمٜمٝم٤م
 اًمدٟمٞم٤م: ذم شمرشمؾ يمٜم٧م يمام ورشمؾ وارشمؼ، اىمرأ : اًم٘مرآن ًمّم٤مطم٥م ي٘م٤مل: »ي٘مقل ويم٤من

 .ششم٘مرؤه٤م آي٦م آظمر قمٜمد ُمٜمزًمؽ وم٢من

 ذح» ذم يمام. ُمٌٞمٜم٦م حم٘م٘م٦م ُمرشمٚم٦م: يٕمٜمل. يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م: أيش: طمروًم٤م طمروًم٤م»

 .شاًمِمامئؾ
: يمـ اًم٘مّمػمة اًمًقرة شمّمػم طمتك: أيش  ُمٜمٝم٤م أـمقَل  ُمـ أـمقل شمٙمقن طمتك»

ش. إَقْمَراف: »يمـ قمٜمف ظمٚم٧م ـمقيٚم٦م ُمـ أـمقل -اًمؽمشمٞمؾ قمغم ٓؿمتامهل٤م- ُمثالً ش إَنَْٗم٤مل»

 .ًمٚمٛمٜم٤مويش اًمِمامئؾ ذح» ذم يمذا. إمج٤مع وهق اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة شمرشمٞمؾ ٟمدب وومٞمف
 ([2/562) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼراءة؟ كثرة مع الِّسعة: أو الؼراءة، وقؾة الستقؾ: أفضؾ أهيام

 يمثرة ُمع اًمنقم٦م: أو اًم٘مراءة، وىمٚم٦م اًمؽمشمٞمؾ: إومْمؾ أُّيام ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 اسمـ واظمت٤مره قم٤ٌمس، واسمـ ُمًٕمقد، اسمـ: إول إمم ومذه٥م ىمقًملم: قمغم اًم٘مراءة؟

 .ؾمػميـ



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  068   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 يمت٤مب ُمـ طمروم٤مً  ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف واطمتجقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م،: أظمر إمم وذه٥م

 .احلدي٨م. ..ش. أُمث٤مهل٤م سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل:
 [. 368 ص] اًمتٕمٚمٞمؼ ُمـش اًم٘مراءة» ذم ُم٣م وىمد

ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وشمٌٕمف ،ش0/025»ش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًم٘مقًملم سملم ومجع

ع ُمـ ًمٙمؾ أن: واًمتح٘مٞمؼ: »- ًمٚمح٤مومظ واًمٚمٗمظ - وم٘م٤مٓ :ش9/73»  واًمؽمشمٞمؾ اإلها

 واًمًٙمقن واحلريم٤مت احلروف ُمـ سمٌمء خيؾُّ  ٓ اعمنع يٙمقن أن سمنمط وَمْْمٍؾ: ضمٝم٦مَ 

 وشم٠مُمؾ: َرشّمَؾ  ُمـ وم٢من يًتقي٤م: وأن أظمر، أطمدمه٤م يٗمُْمؾ أن يٛمتٜمع ومال اًمقاضم٤ٌمت:

ٜم٦ٍَم، واطمدة سمجقهرة شمّمدق يمٛمـ  ًمٙمـ ضمقاهر، سمٕمدة شمّمدق يمٛمـ أهع: وُمـ ُُمَثٛمَّ

 يٙمقن وىمد إظُمري٤مت، ىمٞمٛم٦م ُمـ أيمثرَ  اًمقاطمدة ىمٞمٛم٦م شمٙمقن وىمد اًمقاطمدة، ىمٞمٛم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م

 .ـهاش. سم٤مًمٕمٙمس
 ([2/562) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼراءة يف ادد حروف مد

ؿِ » ومٞمٛمدش اعمد طمروف قمٜمد» ىمراءشمف يٛمد يم٤من و ًْ   سمِ
ِ
ـِ » ويٛمد ،شاّللَّ مْحَ  ويٛمد ،شاًمرَّ

طِمٞمؿِ »  .وأُمث٤مهل٤مش 45: 51ش »َٟمِْمٞمدٌ » و ،شاًمرَّ

 ([2/565) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أيات رؤوس عذ القققف

 .أي رؤوس قمغم ي٘مػ ويم٤من
 ([2/566) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   069 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 آية كؾ رأس عذ القققف السـة

، اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ اًمّمالة ذم ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م»

 .صحٞمحش. آي٦م وقمده٤م

 ورمش 2/052» واًمؽمُمذىش 2/44» اًمٌٞمٝم٘مك وقمٜمفش 4110» داود أبق أظمرضمف

 وأمحدش 232 ـ 2/230» واحل٤ميمؿش 008» واًمدارىمٓمٜمكش 2/030ش »اًمِمامئؾ»

 حيٞمك قمـ ـمرق ُمـش 8/2، 6/0 قش »اًم٘مراءات» ذم اًمداٟمك قمٛمرو وأبقش 6/312»

 ؾمئٚم٧م أهن٤م  قمٜمٝم٤م ُمٚمٞمٙم٦م أبك سمـ اهلل قمٌد قمـ ضمري٩م اسمـ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل إُمقى ؾمٕمٞمد سمـ

 اًمرمحـ اهلل سمًؿ: آي٦م آي٦م ىمراءشمف ي٘مٓمع يم٤من: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمراءة قمـ

 .اًمديـ يقم ُم٤مًمؽ. اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ، اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد. اًمرطمٞمؿ

 أن ًمف يٜمٌٖمك ومم٤مش: 5/2» احلًـ اًمقىمػ شمٗمًػم سم٤مب» ذم اًمداٟمك قمٛمرو أبق ىم٤مل :فائدة

ى رءوس قمٚمٞمف ي٘مٓمع  ٓىمتْم٤مئٝمـ ومٞمٝمـ اًمت٤مم يقضمد ُم٤م وأيمثر، ُم٘م٤مـمع أنٗمًٝمـ ذم ٕهنـ، ٔا

 واًم٘مراء اًم٤ًمًمٗملم إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م يم٤من وىمد. اًم٘مّمص اٟم٘مْم٤مء أيمثرهـ واؾمتٌ٘م٤مء، اجلٛمؾ مت٤مم

، يمقهنـ ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م، سمٌٕمض سمٕمْمٝمـ يمالم شمٕمٚمؼ وإن، قمٚمٞمٝمـ اًم٘مٓمع يًتحٌقن اح٤مولم

 قمـ روى صمؿ  هن٤مي٤مهتـ دون أنٗمًٝمـ ذم اًمت٤مم اًمٙمالم ُمـ يم٤من ح٤م سمٛمِمٌٝم٤مت وًمًـ، ُم٘م٤مـمع

 يم٤من إذا إمم أطم٥م إٟمف: ي٘مقل ومٙم٤من، آي٦م يمؾ رأس قمغم يًٙم٧م يم٤من  أنف قمٛمرو أبك قمـ اًمٞمزيدى

 اؾمتٕمامًمف قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ سمذًمؽ أجْم٤م اًمًٜم٦م وردت وىمد، قمٜمده٤م يًٙم٧م أن آي٦م

 .احلدي٨م هذا ؾم٤مق صمؿ  اًمت٘مٓمٞمع

 .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل، اًمزُم٤من هذا ىمراء أيمثر شمريمٝم٤م ؾمٜم٦م وهذه: ىمٚم٧م

 ([343) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الؼراءة يف السجقع

عُ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من  ؾمقرة ي٘مرأ  ٟم٤مىمتف، قمغم وهق اًمٗمتح يقم ومٕمؾ يمام صقشمف: ُيَرضمِّ

 .شآآآ: »هٙمذا شمرضمٞمٕمف ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد طمٙمك وىمد[. ًمٞمٜم٦م ىمراءةش ]49: 48ش »اًمَٗمْتِح »



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤مشمرشمٞمؾ   071   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

ضِمْٞمع: ُِمـش: يرضمع: »ىمقًمف ْ  .اًمؽمَّ

. اًمؽمديد: وأصٚمف اًم٘مراءة، ذم احلريم٤مت رضوب شم٘م٤مرب هق: »احل٤مومظ ىم٤مل

 .ـهاش. احلٚمؼ ذم شمرديده: اًمّمقت وشمرضمٞمع

 طمّمؾ ملسو هيلع هللا ىلص واعمّمٓمٗمك واٟم٤ًٌمط، َأْرحيِٞم٦َّمٍ  قمـ هم٤مًم٤ٌمً  يٜمِم٠م وذًمؽ: »اعمٜم٤موي وىم٤مل

 .شاًمٗمتح يقم واومر طمظ ذًمؽ ُمـ ًمف
 مهزة صمؿ ؾم٤ميمٜم٦م، أخػ سمٕمده٤م ُمٗمتقطم٦م، هبٛمزةش: »آ آآ: »ىمقًمف ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ُمػمك قمٞمٜمف ُمثٚمف اًم٘م٤مري وٟم٘مؾ. اًم٘مرـمٌل قمـ ٟمحقهش 03/442» ذيمر صمؿش. أظمرى

: ىم٤مًمقا  صمؿ: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. ممدودات أخٗم٤مت صمالث أهن٤م وإفمٝمر: »ىم٤مل صمؿ ؿم٤مه،

 ذم اعمد أؿمٌع أنف: وأظمر. اًمٜم٤مىم٦م َهزِّ  ُمـ طمدث ذًمؽ أن: أطمدمه٤م أُمريـ: حيتٛمؾ

 أن ًمقٓ: ـمرىمف سمٕمض ذم وم٢منَّ  سم٤مًمًٞم٤مق: أؿمٌف اًمث٤مين وهذا. ذًمؽ ومحدث ُمقوٕمف:

 ش.اًمٜمٖمؿ: أي. اًمٚمحـ سمذًمؽ ًمٙمؿ ًم٘مرأت اًمٜم٤مس: جيتٛمع

 إمم اًمٜم٤مس ٟمٗمقس دمٛمع سم٤مًمؽمضمٞمع اًم٘مراءة أن إمم يِمػم هذا وىمقًمف» :اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 سمٚمذة اعَمُِمْقِب  اًمؽمضمٞمع اؾمتامع قمـ شمّمؼم شمٙم٤مد ٓ طمتك سمذًمؽ، وشمًتٛمٞمٚمٝم٤م اإلصٖم٤مء،

 قمغم زائداً  ىمدراً  اًمؽمضمٞمع ذم أن ئمٝمر واًمذي: احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. اعمٝمٞمٛم٦م احلٙمٛم٦م

 اهلل قمٌد ُمع سم٧مُّ : ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ ُمـ داود أيب اسمـ ومٕمٜمد اًمؽمشمٞمؾ:

 يرومع ٓ طَمٞمِّف: ُمًجد ذم اًمرضمؾ ىمراءة ي٘مرأ  ومٙم٤من ىم٤مم، صمؿ ومٜم٤مم، داره، ذم ُمًٕمقد سمـ

ٛمعُ  صقشمف، ًْ ع وٓ ويرشمؾ طمقًمف، ُمـ وُي  .يرضمِّ

 شمرضمٞمع ٓ.. اًمتالوة ِتًلم: اًمؽمضمٞمع ُمٕمٜمك: مجرة أيب اسمـ حمٛمد أبق اًمِمٞمخ وىم٤مل

 .اًمتالوة ُم٘مّمقد هق اًمذي اخلِمقع شمٜم٤مذم اًمٖمٜم٤مء سمؽمضمٞمع اًم٘مراءة ٕن اًمٖمٜم٤مء:

 أهنؿ قمٚمؿ اًمًٚمػ: أطمقال شم٠مُمؾ وُمـش: »043 -2/042» اًم٘م٤مري اًمِمٞمخ ىم٤مل

 واًمتحًلم اًمتٓمري٥م، دون اعمخؽمقم٦م، سم٤مٕحل٤من اًم٘مراءة ذم اًمتّمٜمع ُمـ سمريئقن

 قمغم ـمٌٞمٕمتف أقم٤مٟمتف وإنْ  - حمٛمقداً  يم٤من وؾمجٞم٦َّم: ـمٌٞمٕم٦م ُمٜمف يم٤من ُم٤م أن وم٤محلؼ اًمٓمٌٞمٕمل:

 .سمف واًم٤ًمُمع اًمت٤مزم ًمِت٠مثُّرِ  -وشمزيلم ِتًلم زي٤مدة



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   070 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 هل ومٝمذه خمّمقص٦م: وأخح٤من اًمٖمٜم٤مء أصقات سمتٕمٚمؿ وشمّمٜمع شمٙمٚمػ ومٞمف ُم٤م وأُم٤م

 .شاخلٚمػ ُمـ وإت٘مٞم٤مء اًمًٚمػ يمرهٝم٤م اًمتل
 طُم٤ًمم قمـش 2/043ش »اًمِمامئؾ» ذم اًمؽمُمذي أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م :تـبقف

 ويم٤من اًمّمقت، طمًـ اًمقضمف طمًـ إٓ ٟمٌٞم٤مً  اهلل سمٕم٨م ُم٤م: ىم٤مل ىمت٤مدة قمـ ُِمَّمؽ   اسمـ

 طم٤ًمُم٤مً  وم٢من اٟم٘مٓم٤مقمف: ُمع ومٝمق. يرضمع ٓ ويم٤من اًمّمقت، طمًـ اًمقضمف طمًـ ٟمٌٞمٙمؿ

 .-شاًمت٘مري٥م» ذم يمام- يؽمك أن يٙم٤مد وٕمٞمػ: هذا

 . شاخلؼم هذا ُمٜم٤ميمػمه وُمـش: »اعمٞمزان» ذم ىم٤مل
 ([2/567) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  بالؼرآن الصقت بتحسني إمر

 وم٢من] سم٠مصقاشمٙمؿ: اًم٘مرآن زيٜمقا : »ومٞم٘مقل سم٤مًم٘مرآن: اًمّمقت سمتحًلم ي٠مُمر ويم٤من

 .[شطمًٜم٤مً  اًم٘مرآن يزيد احلًـ اًمّمقت

 ًمٚم٘مٚمقب سَمْٕم٨ٌم  إداء وضمقدة اًمّمقت سمحًـ أدائف وذمش: اًم٘مدير ومٞمض» ذم ىم٤مل

 .إًمٞمف واإلصٖم٤مء وشمدسمره اؾمتامقمف قمغم

 ُمراقم٤مة قمـ يٍمومف ومل اًمتجقيد، قمـ اًمتٖمٜمل خيرضمف مل إذا هذا: اًمتُّقْرسمِِْمتل ىم٤مل

 . يمراه٦مً  آؾمتح٤ٌمُب  قم٤مد ذًمؽ: إمم اٟمتٝمك وم٢من واحلروف، اًمٙمٚمامت ذم اًمٜمٔمؿ
 ([2/571) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالؼرآن الصقت حتسني فضؾ

 ُمـ[ سمف جيٝمر] سم٤مًم٘مرآن: اًمّمقت احلًـ اًمرضمؾ إمم َأَذَٟم٤مً  أؿمد هلل: »ي٘مقل ويم٤من

 .شاًم٘مٞمٜم٦م ص٤مطم٥م

 ([2/574) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  072   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 بالؼرآن صقًتا الـاس أحسـ ِمـ

 ي٘مرأ: ؾمٛمٕمتٛمقه إذا اًمذي: سم٤مًم٘مرآن صقشم٤مً  اًمٜم٤مس أطمًـ ُمـ إن: »وي٘مقل

  ش.  اهلل خيِمك طمًٌتٛمقه
 ([2/575) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالؼرآن بالتغـل إمر

 واىمتٜمقه، وشمٕم٤مهدوه، اهلل، يمت٤مب شمٕمٚمَّٛمقا : »ومٞم٘مقل سم٤مًم٘مرآن: سم٤مًمتٖمٜمل ي٠مُمر ويم٤من

 ًمٞمس: »وي٘مقلش. اًمٕم٘مؾ ذم اعمخ٤مض ُمـ شمٗمٚمت٤مً  أؿمد هلق! سمٞمده ٟمٗمز ومقاًمذي سمف: وشمٖمٜمَّقا 

َـّ  مل ُمـ ُمٜم٤م  .ش.سم٤مًم٘مرآن يتٖم
 اًمّمقت، طمًـ] ًمٜمٌلش يم٠َمَذٟمِف: ًمٗمظ وذم»  َأِذنَ  ُم٤م ًمٌمء اهلل أذن ُم٤م: »وي٘مقل

 .[ شسمف جيٝمر] سم٤مًم٘مرآن: يتٖمٜمكش [ اًمؽمٟمؿ طمًـ: ًمٗمظ وذم»

 ًمٌمء اؾمتٛمع ُم٤م: أي :- اًمذال سمٙمن - أِذن: »اعمٜمذري احل٤مومظ ىم٤ملش: أذن: »ىمقًمف

ـ: أي سم٤مًم٘مرآن: شمٖمٜمك ُمـ إمم اهلل اؾمتٛمع يمام اًمٜم٤مس يمالم ُمـ ًِّ  وذه٥م. صقشمف سمف حُي

 .شُمردود وهق آؾمتٖمٜم٤مء، ُمـ أنف إمم وهمػمه قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من

 ذيمره٤م أىمقال: مخ٦ًم قمغمش اًمتٖمٜمل» ُمـ اعمراد ذم اظمُتٚمػ :شسم٤مًم٘مرآن يتٖمٜمك: »وىمقًمف

 اًمّمقت، ِتًلم: أنف -ش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - واًمّمحٞمح ،شاًمٗمتح» ذم

 .شاًمٗمٜمقن وأصح٤مب اًمٓمقائػ ُمـ اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل وهق: »ىم٤مل

 ىم٤مل يمام - اًمؽمٟمؿ وم٢منش. اًمؽمٟمؿ طمًـ: »ىمقًمف ويمذاش. سمف جيٝمر: »ىمقًمف وي١ميده

ب اًم٘م٤مرئ، طمًٜمف إذا سم٤مًمّمقت إٓ يٙمقن ٓ - اًمٓمؼمي : احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ. سمف وـمرَّ

د أن شمرضمح إظم٤ٌمر وفمقاهر»  ش.اًمّمقت ِتًلم اعمرا

 ٓ عمـ ُمٞمٚمٝم٤م ُمـ أيمثر سم٤مًمؽمٟمؿ اًم٘مراءة ؾمامع إمِم متٞمؾ اًمٜمٗمقس أن ؿمؽ وٓ: »ىم٤مل

 .ـهاش. اًمدُمع وإضمراء اًم٘مٚم٥م، رىم٦م ذم شم٠مثػماً  ًمٚمتٓمري٥م ٕن يؽمٟمؿ:



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   073 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 احلالوة سمٛمٜمزًم٦م وهق اعم٘مّمقد، قمغم قَمْقنٌ  وذًمؽش: »0/093» اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 جُيٕمؾ اًمذي واًمٓمِّٞم٥م إوم٤مويف وسمٛمٜمزًم٦م اًمداء، ُمقوع إمم ًمُتٜمِٗمذه اًمدواء: ذم دُمٕمؾ اًمتل

ٌُقًٓ، ًمف أدقمك اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمتٙمقن اًمٓمٕم٤مم: ذم ؾ واًمتحكمِّ  اًمٓمِّٞم٥م وسمٛمٜمزًم٦م ىَم  اعمرأة ودمٛمُّ

 .شاًمٜمٙم٤مح ُم٘م٤مصد إمم أدقمك ًمٞمٙمقن ًمٌٕمٚمٝم٤م:
 ذم يرهمٌقن اًمٜمّم٤مرى أدسم٤مء سمٕمض رأجٜم٤م ُم٤م يمثػماً : »اهلل رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل

 .اًم٘مٚمقب ذم شم٠مثػمه سم٘مقة ويٕمؽمومقن اعمجقديـ، اًم٘مراء ُمـ اًم٘مرآن ؾمامع

 ُمـ ويٛمٜمٕمقٟمف قمٜمف، اهلل ريض سمٙمر أب٤م ي١مذون يم٤مٟمقا  اعمنميملم أنش اًمّمحٞمح» وذم

 رأوا ح٤م سمٞمتف: ذم سم٤مًم٘مرآن صقشمف رومع ُمـ ُمٜمٕمف طم٤موًمقا  صمؿ احلرام، اعمًجد ذم اًمّمالة

 ذم ىمراءشمف وشم٠مثػم قمٚمٞمف، - اعمُْدِريملم وإوٓد اًمٜم٤ًمء، ؾمٞمام وٓ - اًمٜم٤مس  إىم٤ٌمل ُمـ

 ُمـ ًمٚم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمتالوة يم٤من ُم٤م اإلومرٟم٩م قمٚمامء سمٕمض أدرك وىمد. ٟمٗمقؾمٝمؿ

 مجٞمع ُمـ شم٠مثػماً  أؿمد يم٤من سم٠منف واقمؽمف اإلؾمالم، إمم اًمٕمرب ضمذب ذم اًمٕمٔمٞمؿ اًمت٠مثػم

 .ـهاش. اًمٜم٤مس هداي٦م ذم إنٌٞم٤مء ُمٕمجزات

 أُم٤م. سم٤مٕحل٤من اًم٘مراءة ضمقاز ذم اظمتالف اًمًٚمػ سملم ويم٤من: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

ـِ  وشم٘مديؿ اًمّمقت ِتًلم ًَ  أىمقال ذيمر صمؿش. ذًمؽ ذم ٟمزاع ومال همػمه: قمغم اًمّمقت طَم

 وهق واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ضمقازه وطمٙمك سم٤مٕحل٤من، اًم٘مراءة ذم اًمٕمٚمامء

 آظمتالف هذا وحمؾ: »ىم٤مل صمؿ. احلٜمٗمٞم٦م قمـ اًمٓمح٤موي وٟم٘مٚمف ًمٚمِم٤مومٕمل، اعمٜمّمقص

 -ش: اًمتٌٞم٤من» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل - شمٖمػم ومٚمق خمرضمف، قمـ احلروف ُمـ رء خيتؾ مل إذا

 .ـهاش. ِتريٛمف قمغم أمجٕمقا 

 سم٤مٕحل٤من ًمٚم٘مراءة اعمٌٞمحلم اًمٗمري٘ملم أىمقالش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد

 واًمتٖمٜمِّل اًمتٓمري٥م: ي٘م٤مل أن اًمٜمزاع وومّمؾ: ىم٤مل صمؿ ،ش095 - 0/090» واح٤مٟمٕملم

 متريـ وٓ شمٙمٚمُّػ، همػم ُمـ سمف وؾمٛمح٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م، اىمتْمتف ُم٤م: أطمدمه٤م: وضمٝملم قمغم

َ  إذا سمؾ وشمٕمٚمٞمؿ: ٌَْٕمف، ظُمكمِّ  واًمتٚمحلم، اًمتٓمري٥م سمذًمؽ ضم٤مءت ـمٌٞمٕمتف: واؾمؽمؾمٚم٧م وـَم

: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك أبق ىم٤مل يمام وِتًلم: شمزيلم ومْمُؾ  ـمٌٞمٕمَتف أقم٤من وإن ضم٤مئز، ومذًمؽ

 .ِتٌػماً  ًمؽ حلؼّمشُمف شمًٛمع: أنؽ قمٚمٛم٧ُم  ًمق



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  074   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 اًمتحزيـ دومع ٟمٗمًف ُمـ يٛمٚمؽ ٓ واًمِمقق واحل٥م اًمٓمرب ه٤مضمف وُمـ واحلزيـ،

 وقمدم اًمٓمٌع، عمقاوم٘متف وشمًتحٚمٞمف: شم٘مٌٚمف، اًمٜمٗمقس وًمٙمـ اًم٘مراءة، ذم واًمتٓمري٥م

 .ُمتٙمٚمِّػ ٓ ويَمٚمِػ ُمتٓمٌع، ٓ ُمٓمٌقع ومٝمق واًمتّمٜمع: اًمتٙمٚمػ،

 اعمٛمدوح اًمتٖمٜمل وهق ويًتٛمٕمقٟمف: يٗمٕمٚمقٟمف اًمًٚمػ يم٤من اًمذي هق ومٝمذا

 هذا أرسم٤مب أدًم٦م ِتٛمؾ اًمقضمف هذا وقمغم واًمت٤مزم، اًم٤ًمُمع سمف يت٠مثر اًمذي وهق اعمحٛمقد،

 .يمٚمٝم٤م اًم٘مقل

 سمف، اًمًامطم٦م اًمٓمٌع ذم وًمٞمس اًمّمٜم٤مئع، ُمـ صٜم٤مقم٦م ذًمؽ ُمـ يم٤من ُم٤م: اًمث٤مين اًمقضمف

 إحل٤من سم٠منقاع اًمٖمٜم٤مء أصقات يتٕمٚمؿ يمام ومترن: وشمّمٜمع سمتٙمٚمػ إٓ حيّمؾ ٓ سمؾ

 سم٤مًمتٕمٚمؿ إٓ ِتّمؾ ٓ خمؽمقم٦م، وأوزان خمّمقص٦م، إي٘م٤مقم٤مت قمغم واعمريم٦ٌم اًمًٌٞمٓم٦م

 هب٤م، اًم٘مراءة وُمٜمٕمقا  وذُمقه٤م، وقم٤مسمقه٤م، اًمًٚمػ، يمرهٝم٤م اًمتل هل ومٝمذه واًمتٙمٚمػ:

 .هب٤م ىمرأ  ُمـ قمغم وأنٙمروا
 ويتٌلم آؿمت٤ٌمه، يزول اًمتٗمّمٞمؾ وهبذا. اًمقضمف هذا شمتٜم٤مول إٟمام اًم٘مقل هذا أرسم٤مب وأدًم٦م

 اًم٘مراءة ُمـ سمرآء أهنؿ ىمٓمٕم٤مً  يٕمٚمؿ اًمًٚمػ سم٠مطمقال قمٚمؿ ًمف ُمـ ويمؾ همػمه، ُمـ اًمّمقاب

 أت٘مك وأهنؿ حمدودة، ُمٕمدودة ُمقزوٟم٦م وطمريم٤مت إي٘م٤مع، هل اًمتل اعمتٙمٚمٗم٦م: اعمقؾمٞم٘مك سم٠مخح٤من

همقه٤م، هب٤م ي٘مرؤوا أن ُمـ هلل قِّ ًَ  واًمتٓمري٥م، سم٤مًمتحزيـ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  أهنؿ ىمٓمٕم٤مً  ويٕمٚمؿ وُي

ٜمقن ًِّ  أُمر وهذا شم٤مرة، وسمِمقق شم٤مرة، وسمٓمرب شم٤مرة، سمِمجك وي٘مرؤوٟمف سم٤مًم٘مرآن، أصقاهتؿ وحَيَ

 إًمٞمف، أرؿمد سمؾ ًمف: اًمٓم٤ٌمع شم٘م٤ميض ؿمدة ُمع اًمِم٤مرع، قمٜمف َيٜمْفَ  ومل شم٘م٤موٞمف، اًمٓم٤ٌمع ذم[ ُمريمقز]

 . سمف ىمرأ  عمـ اهلل اؾمتامع قمـ وأظمؼم إًمٞمف، وٟمدب

َو٧م اًمٖمٜم٤مء: إمم واؿمتٞم٤مق ـمرب ُمـ ًمٚمٜمٗمس سمدَّ  وٓ: ىم٤مًمقا : »وىم٤مل  ـمرب قمـ ومُٕمقِّ

و٧م يمام اًم٘مرآن، سمٓمرب اًمٖمٜم٤مء  يمام ُمٜمف: هل٤م ظمػم هق سمام وُمٙمروه حمرم يمؾ قمـ قُمقِّ

و٧م  واًمتقيمؾ، اًمتقطمٞمد حمض هل اًمتل سم٤مٓؾمتخ٤مرة: سم٤مٕزٓم آؾمت٘م٤ًمم قمـ قُمقِّ

ٗم٤مح وقمـ ًِّ  اًمًامع وقمـ اخلٞمؾ، وؾم٤ٌمق سم٤مًمٜمَِّّم٤مل سم٤معمراهٜم٦م اًم٘مامر وقمـ سم٤مًمٜمٙم٤مح، اًم

 .شضمداً  يمثػمة وٟمٔم٤مئره اًم٘مرآين، اًمرمح٤مين سم٤مًمًامع اًمِمٞمٓم٤مين
 ([2/577) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   075 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

ْسـ  إصعري مقشك أيب قراءة ح 

 ًم٘مراءشمؽ أؾمتٛمع وأن٤م رأجَتٜمل ًمق: »قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك ٕيب ىم٤مل و

 قمٚمٛم٧ُم  ًمق: ُمقؾمك أبق وم٘م٤مل. ]داود آل ُمزاُمػم ُمـ ُمزُم٤مراً  أوشمٞم٧َم  ًم٘مد! اًم٤ٌمرطم٦م

 .[شِتٌػماً  ًمؽش 2» حلؼّمت ُمٙم٤مٟمؽ:
: اًمزُمر وأصؾ. احلًـ اًمّمقت: هٜم٤م سم٤معمزُم٤مر اعمراد: اًمٕمٚمامء ىم٤ملش: ُمزُم٤مًرا: »ىمقًمف

 ملسو هيلع هللا ىلص داود ويم٤من ٟمٗمًف، قمغم يٓمٚمؼ ىمد: ومالن وآل. ٟمٗمًف داود هق: داود وآل. اًمٖمٜم٤مء

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره. ضمداً  اًمّمقت طمًـ
ت: ي٘م٤مل. وِتزيٜمف اًمّمقت ِتًلم: يريدش: حلؼمت: »ىمقًمف  إذا ِتٌػماً: اًمٌمء طمؼمَّ

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام – طمًٜمتف

 أبق يم٤من وىمد وشمٙمٚمٗمف، ذًمؽ شمٕم٤مـمل ضمقاز قمغم هذا دل: »يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 شم٤مُم٦م، ظمِمٞم٦م ُمع طمًٜم٤ًم، صقشم٤مً  ُأقمٓمل ىمد - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام - ُمقؾمك

 .شاًمنمقمٞم٦م إُمقر ُمـ هذا أن قمغم ومدل اًمٞمٛمـ: أهؾ ورىم٦م
 ([2/590) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 السكْع كتاب





 079 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمريمقع 

 وبقان الركقع، تؽبرة عـد القديـ ورفع الركقع، قبؾ السؽتة

 التؽبر وجقب و الركقع، ركـقة

 :72-69 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

ف إًمٞمف يؽمادّ  ُم٤م سمٛم٘مدار ًمٓمٞمٗم٦م ؾمٙمت٦م ؾمٙم٧م اًم٘مراءة ُمـ ومرغ وم٢مذا ًُ  .ٟمَٗم

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة ذم اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمغم يديف يرومع صمؿ
 .واضم٥م وهق ويٙمؼم،

 .ريمـ وهذا ُم٠مظمذه، قمْمق يمؾ وي٠مظمذ ُمٗم٤مصٚمف، شمًت٘مر ُم٤م سم٘مدر يريمع، صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اًمقضمقه قمغم يديف: رومع صمؿ  ؾمٙمت٦ًم، ؾمٙم٧م اًم٘مراءة: ُمـ ومرغ إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

،ش آومتت٤مح شمٙمٌػمة» ذم اعمت٘مدُم٦م  .وريمع ويَمؼمَّ

 يًٌغ طمتك أطمديمؿ صالة شمتؿ ٓ إهن٤م: »ًمف وم٘م٤ملش صالشمف اعمزء» هبام وأُمر

 اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م وي٘مرأ  ويٛمجده، وحيٛمده، اهلل، يٙمؼم صمؿ. .. اهلل أُمره يمام اًمقوقء،

 شمٓمٛمئـ طمتك ،[ريمٌتٞمف قمغم يديف ويْمع] ويريمع، يٙمؼم، صمؿ ومٞمف، ًمف وأذن اهلل قمٚمٛمف مم٤م

 . احلدي٨م. ..ش وشمًؽمظمل ُمٗم٤مصٚمف
 اًم٘مرآن، ىمراءة ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ذًمؽ قمغم يدلش ؾمٙمت٦م ؾمٙم٧م: »ىمقًمف

 إًمٞمف يؽماد ُم٤م سم٘مدر وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمدره٤م اًمًٙمت٦م وهذه. »آي٦م يمؾ قمٜمد ي٘مػ يم٤من وأنف

فُ  ًُ  .شَٟمَٗم
 ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: ضُمٜمُْدب سمـ ؾَمُٛمرة رواي٦م ُمـ سيح طمدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء وىمد

 .اًمريمقع قمٜمد اًم٘مراءة ُمـ يٗمرغ طملم وؾمٙمت٦م يٙمؼم، طملم ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من

 قمٜمف واؾمتٖمٜمٞمٜم٤م ومؽميمٜم٤مه، ،-ش اًم٘مراءة» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - ذـمٜم٤م قمغم ًمٞمس وًمٙمٜمف

 .اًم٘مراءة ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ ذيمرٟم٤م سمام



 081   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمريمقع

ش 3/395ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - اًمًٙمت٦م هذه اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م أتٗمؼ وىمد

 .هذا ؾَمُٛمرة سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واطمتجقا  -

 .وأصح٤مسمٜم٤م وإؾمح٤مق، أمحد، ي٘مقل وسمفش: 2/30» اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ىم٤مل: اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ. إًمخ. .. اًمًٙمتتلم قمـ أيب ؾم٠مخ٧م: أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 ذم اًمقص٤مل قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ُرويش: اًمتٌٍمة» ذم حمٛمد أبق اًمِمٞمخ

وه. اًمّمالة  ذًمؽ، يٙمره اًمريمقع، سمتٙمٌػمة اًم٘مراءة وصؾ: أطمدمه٤م: وضمٝملم قمغم وومنَّ

 .سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ سمؾ
 أن ومٞمحرم وآقمتدال: واًمًجقد وآقمتدال، اًمريمقع ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م شمرك: واًمث٤مين

 .اٟمتٝمك  ًمٚمٓمٛم٠منٞمٜم٦م يًٙمـ سمؾ سم٤مٟٓمت٘م٤مل، آٟمت٘م٤مل يّمؾ

 اًمٕمراىمل خمرضمف وىم٤ملش اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم أورده همري٥م، اعمذيمقر واحلدي٨م

هش: »0/039»  .شقمٜمده أضمده ومل اًمؽمُمذي، إمم َرِزيـ قمزا
شمر ىمد أنف اقمٚمؿش يديف رومع: »ىمقًمف  قمٜمد اًمرومع ويمذا ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمرومع هذا شمقا

 صح٧م ُمـ أطم٤مدي٨م ومٜمًقق اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع رواه   اًمريمقع: ُمـ آقمتدال

 خي٤مًمػ ُم٤م يّمح ومل :[ىم٤مل أن إمم ذًمؽ ُمـ صح ُم٤م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] إًمٞمٝمؿ إؾم٤مٟمٞمد

 ًمٙمؿ أصكم أٓ: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد رواه ُم٤م إٓ إطم٤مدي٨م، هذه

 .ُمرة أول إٓ يديف يرومع ومٚمؿ ومّمغم:: قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة
 ،ش2/41» واًمؽمُمذي ،ش0/021» داود أبق ويمذا ،ش0/388» أمحد أظمرضمف

 ذم طمزم واسمـ ،ش2/78» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/032» واًمٓمح٤موي ،ش0/058» واًمٜم٤ًمئل

 قمٌد قمـ يُمَٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: ويمٞمع قمـ ـمرق ُمـش 4/87ش »اعمحغم»

 .قمٜمف قمٚم٘مٛم٦م قمـ إؾمقد سمـ اًمرمحـ
 اسمـ وصححف اًمؽمُمذي، طمًٜمف وىمد. ُمًٚمؿ رضم٤مل رضم٤مًمف. صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .وهمػمهؿ طم٤ٌمن واسمـ واًمدارىمٓمٜمل، اعم٤ٌمرك، يم٤مسمـ ومْمٕمٗمقه: آظمرون وظم٤مًمٗمٝمؿ طمزم،
 اسمـ ُمـ يًتٖمرب يم٤من وإن إؾمٜم٤مده، ذم ُمٓمٕمـ ٓ صم٤مسم٧م، صحٞمح أنف واحلؼ
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 وُمع! ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل صحٌتف ىِمَدمِ  ُمع اًمًٜم٦م هذه قمٚمٞمف ختٗمك أن قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد

 ؾمٜم٦م: ُمٜمٝم٤م: أظمرى أُمثٚم٦م هل٤م سمؾ قمٚمٞمف، ظمٗمٞم٧م قمٛمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م أول هل ومٚمٞم٧ًم ذًمؽ:

 ُمع اًمتٓمٌٞمؼ، إمم ويذه٥م يٜمٙمره٤م، قمٜمف اهلل ريض ومٙم٤من اًمريمقع: ذم سم٤مًمريم٥م إظمذ

 ُمـ رواه ُم٤م رد قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وًمذًمؽ :- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمام - ُمٜمًقخ أنف صمٌقت

 .اًمتٓمٌٞمؼ
 وم٘مٝم٤مؤهؿ اإلؾمالم: قمٚمامء مجٝمقر ومذه٥م هذا: سمحديثف اًمٕمٛمؾ ذم واظمتٚمٗمقا 

 سم٤مٕطم٤مدي٨م وإظمذ سمف، اًمٕمٛمؾ شمرك إمم وإُمّم٤مر إىمٓم٤مر ؾم٤مئر ذم وحمدصمقهؿ

 ُمذه٥م وهق ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اعمقوٕملم هذيـ ذم ًمٚمرومع اعمُْثٌَِت٦مِ  اعمذيمقرة

 قم٤ًميمر اسمـ رواه يمام - اهلل رمحف قمٚمٞمف ُم٤مت اًمذي وهق» ىمقًمف، آظمر ذم ُم٤مًمؽ

 وُمٜمٝمؿ اًمٙمقوم٦م، قمٚمامء أيمثر وظم٤مًمٗمٝمؿ. وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل، ،ش-ش 05/78/2»

 اسمـ سمحدي٨م وأظمذوا إطم٤مدي٨م، هذه قمـ وم٠مقمروقا  وأصح٤مسمف: طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم

 .هذا ُمًٕمقد

 يمؾ وُم٘مٚمدُّيؿ: أت٤ٌمقمٝمؿ سملم ـمقيؾ ٟمزاعٌ  اًمٗمري٘ملم سملم اخلالِف  هذا سم٥ًٌم وضمرى

 قمٜمف اًمرومع صم٧ٌم وم٘مد ذًمؽ: ُمـ أهقن قمٜمدي وإُمر. إًمٞمف ذه٥م وُم٤م إلُم٤مُمف، يٜمتٍم

 إٟمفش: »219ش »اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل طمتك ،- رأج٧م يمام - سم٤مًمتقاشمر ملسو هيلع هللا ىلص

 هٜم٤م اًمٞمديـ رومع قمٜمف رووا اًمذيـ سمؾ ًمٚمريمقع، اًمتٙمٌػم صح يمام :ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ صح

 .ـهاش. اًمتٙمٌػم قمٜمف رووا اًمذيـ ُمـ أيمثر
 إمم ذهٌقا  ًمٙمٜمٝمؿ قمٚمامؤٟم٤م، سمذًمؽ اقمؽمف وىمد. ضم٤مهؾ إِٓ يٜمٙمره ٓ ذًمؽ ومثٌقت

 اًم٘مقاقمد أن خيٗمك وٓ. ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واطمتجقا  ُمٜمًقظم٦م، أهن٤م

 ٓ إٟمف: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ سم٤مًمٜمًخ: اًم٘مقل شم٠مبك وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م سملم قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ إصقًمٞم٦م

 :وضمٝملم ُمـ هٜم٤م ممٙمـ وهق. اعمتٕم٤مرولم سملم اجلٛمع أُمٙمـ ُم٤م سم٤مًمٜمًخ اًم٘مقل جيقز

 ويدع إوىم٤مت، هم٤مًم٥م ذم أو أطمٞم٤مٟم٤ًم، يرومع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص إٟمف: ي٘م٤مل أن: إول

 .أطمٞم٤مٟم٤مً 
 .أجْم٤مً  أصقًمٞم٦م ىم٤مقمدة وهل. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌُِم : ي٘م٤مل أن: الثاين
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: أطمدمه٤م ىم٤مل حمدث، قمـ رضمالن روى وم٢مذاش: »7ش »ضمزئف» ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مل

 .أره مل: أظمر وىم٤مل. يٗمٕمؾ رأجتف
 سمِم٤مهد: هق ومٚمٞمس. يٗمٕمؾ مل: ىم٤مل واًمذي. ؿم٤مهد ومٝمق. ومٕمؾ رأجتف: ىم٤مل وم٤مًمذي

 قمغم ًمٗمالن أن ؿمٝمدا ًمِم٤مهديـ اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وهٙمذا. اًمٗمٕمؾ حيٗمظ مل ٕنف

 ُم٤م ويً٘مط اًمِم٤مهديـ، سم٘مقل يٕمٛمؾ: سمٌمء ي٘مر مل أنف وؿمٝمدا. سم٢مىمراره درهؿ أخػ ومالن

ه  .ؾمقا

 .اًمٙمٕم٦ٌم ذم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م: سمالل ىم٤مل ويمذًمؽ

 ومل ؿم٤مهد، ٕنف سمالل: سم٘مقل اًمٜم٤مس وأظمذ. يّمؾ مل: اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ وىم٤مل

 .يّمؾ مل: ىم٤مل ُمـ ىمقل إمم يٚمتٗمتقا 

 .ـهاش. حيٗمظ مل طملم
: ىم٤مل ُمـ ىمقل قمغم ُم٘مدم. يديف رومع ملسو هيلع هللا ىلص إٟمف: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىم٤مل ُمـ ىمقل ومٝمٙمذا

 .ُمًٕمقد اسمـ وهق ومرد: وذاك مجع، وهؿ ؾمٞمام ٓ طمٗمٔمقه، ُم٤م حيٗمظ مل ٕنف. يرومع مل

 ًمٚمٛمٕم٤مرض ٕن ٟمٗمٕم٤ًم: جُيدُّيؿ ٓ ذًمؽ قمٚمٞمف خيٗمك أن اهلل رمحٝمؿ قمٚمامئٜم٤م واؾمتٌٕم٤مد

 اًمذي اًمٜمًخ قمٚمؿ ُمًٕمقد اسمـ يٙمقن أن ذًمؽ ُمـ وأبٕمد: ومٞم٘مقل ذًمؽ: يٕمٙمس أن

 ومٙم٤مٟمقا  اًمراؿمديـ، اخلٚمٗم٤مء سمٕمض وومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م، مجٝمقر قمغم ذًمؽ وخيٗمك شمّدقمقٟمف،

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ ؾمٞمام ٓ سمف: ًمتٕمٛمؾ ًمألُم٦م ويرووٟمف زقمٛمٙمؿ، ذم سم٤معمٜمًقخ يٕمٛمٚمقن

 رواه يمام. سم٤محلَم رُم٤مه رومع: وإذا ريمع إذا يديف يرومع ٓ رضمالً  رأى إِذا يم٤من اًمذي قمٜمف

 ومٕمٚمقا  ح٤م ذًمؽ: شمرك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ومٚمق. صحٞمح سمًٜمدش 8» اًمٌخ٤مري

 قمـ اًمتٓمٌٞمؼ رووا وم٢مهنؿ ومٞمف: وىمٕمقا  ىمد ُمٜمف وومروا قمٚمامؤٟم٤م، اؾمتٌٕمده ُم٤م أن قمغم. ذًمؽ

 .ذًمؽ ذم وردت ٕطم٤مدي٨م سم٤مًمريم٥م: سم٤مٕظمذ إظمذ إمم شمريمقه صمؿ ُمًٕمقد، اسمـ
 ىمقهت٤م شمٌٚمغ ٓ - ُمًٕمقد اسمـ شمٓمٌٞمؼ هب٤م ردوا اًمتل - إطم٤مدي٨م هذه أن واًمٖمري٥م

 أومال. - اًمرومع شمرك ذم اًمٗمرد ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م اعمٕم٤مرو٦م - اًمرومع أطم٤مدي٨م ىمقة

 ًمف، ًمؽميمف ذًمؽ: ومؽميمقا . سم٤مًمريم٥م إظمذ ُمًٕمقد اسمـ قمغم خيٗمك أن يًتٌٕمد إٟمف: ىم٤مًمقا 
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 إظمرى سم٤مٕطم٤مدي٨م وأظمذوا ذًمؽ، يٗمٕمٚمقا  مل يمال:! اًمتٓمٌٞمؼ؟ ُمـ رواه سمام وأظمذوا

 سم٠مطم٤مدي٨م أجْم٤مً  ي٠مظمذوا أن قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من وم٠مص٤مسمقا، ُمًٕمقد: اسمـ حلدي٨م اعمٕم٤مرو٦م

 ُمـ هلؿ ُمٜم٤مص ٓ ىمقي إًمزام وهذا. شمريمف ذم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ويؽميمقا  اًمرومع،

 أظمرى سمحج٦م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض اطمت٩م وىمد ! اًمٜم٤مس أيمثر قمغم اًمت٘مٚمٞمد هَمَٚم٦ٌم ًمقٓ سمف: إظمذ

 يم٠مهن٤م أجديٙمؿ راومٕمل أرايمؿ زم ُم٤م: »ُمرومققم٤مً  ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وهق اًمٜمًخ: قمغم

 .شاًمّمالة ذم اؾمٙمٜمقا ! ؿُمْٛمٍس؟ ظمٞمؾ أذٟم٤مب

 .-[0134 - 0133 ص] اًمٙمت٤مب آظمر ذم ؾمٞم٠ميت يمام - وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف
 ٕن :-ش 3/413» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - إؿمٞم٤مء أقمج٥م ُمـ سمف وآطمتج٤مج

 اًمًالم طم٤مًم٦م إجدي رومع ذم ورد سمؾ ُمٜمف: واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع ذم يرد مل احلدي٨م

 ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝم٤مهؿ اجل٤مٟمٌلم، إمم هب٤م يِمػمون يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ اًمّمالة: ُمـ

 .- ٟمٗمًف احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤مً  ؾمٞم٠ميت يمام -
 - احلدي٨م سم٠مهؾ اظمتالط أدٟمك ًمف وُمـ احلدي٨م، أهؾ سملم ومٞمف ظمالف ٓ وهذا

 .- أجْم٤مً  اًمٜمقوي ىم٤مل يمام

 وم٢مٟمام احلدي٨م: هبذا يٕمٚمؿ ٓ ُمـ اطمتج٤مج وم٠مُم٤مش: »03ش »ضمزئف» ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مل

 .شاًم٘مٞم٤مم ذم ٓ اًمتِمٝمد ذم هذا يم٤من

 اظمتالف ٓ ُمِمٝمقر: ُمٕمروف هذا. اًمٕمٚمؿ ُمـ طَمظ   ًمف ُمـ هبذا حيت٩م وٓ: »ىم٤مل

 شمٙمٌػمات وأجْم٤مً  آومتت٤مح، شمٙمٌػمة ذم إجدي رومع ًمٙم٤من إًمٞمف: َذَه٥َم  يمام يم٤من وًمق ومٞمف،

 ش.رومع دون رومٕم٤مً  يًتثـ مل ٕنف قمٜمٝم٤م: ُمٜمٝمٞم٤مً  اًمٕمٞمد صالة

 .ي٘مؾ مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم يت٘مقل أن اُمرؤ ومٚمٞمحذر: »ىم٤مل

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأن َأُْمِرهِ  قَم

ٌَُٝمؿْ   .ـها♂ ش. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞم

 سمٕمض أن اًمٚمٓم٤مئػ وُمـ. اًمٜمًخ ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ومٞمام ًمٕمٚمامئٜم٤م دًمٞمؾ ٓ أن شمٌلم وم٘مد

 اًمًٜمدي احلًـ أبق وهق أٓ قمٚمٞمٝمؿ: ذًمؽ قمٙمس ىمد ُمٜمٝمؿ اعمٜمّمٗملم اعمت٠مظمريـ
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 سم٤مًمٜمًخ ىم٤مل ُمـ ىمقل»  :شُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اهلل: رمحف احلٜمٗمل

، ُم٤م سمٕمٙمس إُمر ًمٙم٤من ٟمًخ: اًم٤ٌمب ذم ومرض ًمق سمؾ دًمٞمؾ: سمال ىمقل  ُم٤مًمؽ وم٢من ىم٤مًمقا

 آظمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صغم ممـ - اًمرومع رواة ُمـ - طُمْجر سمـ ووائؾ احلقيرث سمـ

 وسمٓمالن اًمرومع، شم٠مظمرِ  قمغم دًمٞمٌؾ  ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومعَ  ومروايتٝمام قمٛمره:

 وىمد يمٞمػ اًمرومع، شمرك اعمٜمًقخ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ٟمًخ: هٜم٤مك يم٤من وم٢من اًمٜمًخ، دقمقى

 ؾمـ ذم قمٛمره آظمر ذم يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم ومحٛمٚمقه٤م آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم هذا ُم٤مًمؽ روى

 ٓ أن ي٘متيض وهذا! ؾمٜم٦م شمٙمقن ومال ىمّمدًا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمٚمٝم٤م مم٤م ًمٞمس ومٝمل اًمٙمؼم،

 سم٠منف وم٤مًم٘مقل قمٜمدهؿ، قُمُٛمِره آظمر ًمٙمقٟمف ُمٜمًقظم٤ًم: ٓ صم٤مسمت٤مً  رواه اًمذي اًمرومع يٙمقن

 رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »وأصح٤مسمف ح٤مًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد. اًمتٜم٤مىمض ُمـ ىمري٥م ُمٜمًقخ

 .شأصكم
 .ـهاش. وأيمثر أىمقى واًمرومع إُمريـ، سم٤مؾمتٜم٤من اًم٘مقل وم٤مٕىمرُب  وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 اعمختٚمػ اًمرومع هذا ؾُمٜمِّٞم٦َّمِ  إمم طمزم اسمـ ذه٥م هذا ُمًٕمقد اسمـ وحلدي٨م: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف - يم٤من يمام يّمكم أن ُُمَّمؾ   يمؾ قمغم ومرو٤مً  ًمٙم٤من وًمقٓه:ش: »4/88» ىم٤مل ومٞمف،

 يمؾ قمٜمد يديف راومٕم٤مً  يّمكم - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف - ويم٤من يّمكم، - واًمًالم اًمّمالة

 شمٙمٌػمة قمدا ومٞمام اًمٞمديـ رومع أن قمٚمٛمٜم٤م ُمًٕمقد: اسمـ ظمؼم صح ح٤م وًمٙمـ ورومع، ظمٗمض

 .ـهاش. وم٘مط وٟمدب ؾمٜم٦م اإلطمرام
 ُمـ. ..ش. صٚمقا : »ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذم ًمألُمر ص٤مروم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ومجٕمَؾ 

 .وآؾمتح٤ٌمب اًمًٜمٞم٦م إمم اًمقضمقب

 شمٚمؽ شمٌٚمٖمٝمؿ مل - وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أب٤م - إوًملم أئٛمتٜم٤م أن أقمت٘مده واًمذي هذا،

 سمٚمٖمتٝمؿ: وًمق اعمذيمقريـ، اعمقوٕملم ذم اًمٞمديـ رومع ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اعمتقاشمرة إطم٤مدي٨م

 ًمألطم٤مدي٨م اًمتٓمٌٞمؼ طمدي٨م شمريمقا  يمام ُمًٕمقد: اسمـ طمدي٨م وشمريمقا  هب٤م، ٕظمذوا

 قمـ اعمحدصملم سمٕمض ؾم٠مخف ح٤م اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أب٤م أن ذًمؽ وي١ميد. ًمذًمؽ اعمٕم٤مرو٦م

 ذمش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمدي٨م ومٞمف يّمح مل ٕنف: »ىم٤مل اًمٞمديـ؟ رومع شمريمف ؾم٥ٌم

 اجلقاب هذا طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمثؾ قم٤ممل ي٘مقل أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ! يمتٌٝمؿ ذم قمٚمامؤٟم٤م ذيمره٤م طمٙم٤مي٦م
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 وًمٙمـ. يمال صمؿ يمال،! سمف؟ وقمٛمٚمقا  اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ قمنمون رواه ُمتقاشمر طمدي٨م ذم

 ومٞمف يّمح مل: ي٘مقل أن ًمف ومج٤مز هب٤م: قمٚمؿ قمٜمده يٙمـ ومل شمٌٚمٖمف، مل أهن٤م ذًمؽ ذم قمذره

 .هب٤م اًمٕمٛمؾ شمرك ًمف ضم٤مز وسم٤مًمت٤مزم. رء

 ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ جيقز ومٚمـ اعمت٘مدُملم:. وأُمث٤مًمف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ذًمؽ ضم٤مز إذا ًمٙمـ

 صحتٝم٤م، وقمٚمٛمقا  اًمٙمثػمة، إطم٤مدي٨م هذه قمغم أـمٚمٕمقا  اًمذيـ أت٤ٌمقمف ُمـ ًمٚمٛمت٠مظمريـ

 طمٜمٞمٗم٦م، ٕيب شمٕمّم٤ٌمً  شمريمقه٤م إذا ومٝمؿ عمٕم٤مروتٝم٤م، إظم٤ٌمر ُمـ رء يٜمٝمض ٓ وأنف

 وم٢مٟمف إلُم٤مُمٝمؿ: أجْم٤مً  خم٤مًمٗمقن ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسمت٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗمتٝمؿ ُمع ومٝمؿ ًمف: وشم٘مٚمٞمداً 

ف ه١مٓء ُٕمث٤مل قمٜمف اهلل ريض : يم٘مقًمف قمٜمف: اهلل ريض قمٜمف اح٠مثقرة إىمقال شمٚمؽ َوضمَّ

 يٕمٚمؿ مل ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م يٗمتل أن ٕطمد حيؾ ٓ: »وىمقًمفش. ُمذهٌل ومٝمق احلدي٨م: صح إذا»

 إذا إٓ ُم٠ًمخ٦م ذم سم٘مقًمف يٗمتل أن ٕطمد حُيِؾ ٓ قمٜمف اهلل ريض يم٤من وم٢مذاش. ىمٚمٜم٤م أجـ ُمـ

 ُم٤م وٕمػ قمٚمؿ وىمد ومٞمٝم٤م سم٘مقًمف يٗمتل أن أت٤ٌمقمف ُمـ ٕطمد جيٞمز ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م: دًمٞمٚمف قمٚمؿ

 ُمـ وهمػمه٤م هذه، ُم٠ًمختٜم٤م ذم يمام -إظمرى اًمّمحٞمح٦م ًمألدًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف اؾمتٜمد

 ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع ووم٘مٜم٤م أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٟمحٛمد ومٜمحـ! ؟- وأشمٞم٦م اح٤موٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 إئٛم٦م ُمـ وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أب٤م اإلُم٤مم اجلزاء ظمػم جيزي أن شمٕم٤ممم ُمٜمف وٟمرضمق ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 .اًمثٛمٞمٜم٦م اجلقهري٦م إىمقال هذه سم٠مُمث٤مل اًمًٜم٦م: ٟمحق احلًـ آدم٤مه هذا وضمٝمقٟم٤م اًمذيـ

 همػم وهق ًمف، خم٤مًمػ ومٝمق إُم٤مم: ًم٘مقل اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م شمرك ُمـ أن ذيمرٟم٤م سمام ومث٧ٌم

 اعمت٘مدُملم أت٤ٌمقمف ُمـ واطمد ُم٤م همػم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ظم٤مًمٗمف وًمذًمؽ. قمٜمف راضٍ 

ٌَْٚمخل، قِمّْمٛم٦م أبق: يقؾمػ سمـ قمّم٤مم هق ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م ُمـ وأىمدم. واعمت٠مظمريـ  اًم

 احلٜمٗمٞم٦م، شمراضمؿ ذم أوردوه وم٘مد :ش205» ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلل، رمحف يقؾمػ أيب شمٚمٛمٞمذ

 .ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف يرومع يم٤من أنف وذيمروا
ٜم٤مت أبق اًمٕمالُم٦م ذًمؽ قمغم وقمّٚمؼ ًَ  ُيٕمٚمؿش: اًمٌٝمٞم٦م اًمٗمقائد» يمت٤مسمف ذم اًمٚمَّْٙمٜمقي احلَ

 ومًدت اًمّمالة: ذم يديف رومع ُمـ أن: »طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ ُمٙمحقل رواي٦م سمٓمالن ُمٜمف

 ُمـ يم٤من يقؾمػ سمـ قمّم٤مم وم٢من :- هب٤م اإلشم٘م٤مين يم٤مشم٥م أُمػم اهمؽم اًمتل -ش صالشمف

 يقؾمػ أبق هب٤م ًمٕمٚمؿ أصؾ: اًمرواي٦م ًمتٚمؽ يم٤من ومٚمق يرومع، ويم٤من يقؾمػ، أيب ُمالزُمل
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 دًمٞمؾ ًم٘مقة إُم٤مُمف ُمذه٥َم  ُم٠ًمخ٦مٍ  ذم شَمَركَ  ًمق احلٜمٗملَّ  أن أجْم٤مً  وُيٕمٚمؿ: »ىم٤مل صمؿ. وقمّم٤مم

. ..ش اًمت٘مٚمٞمد شمرك صقرة ذم اًمت٘مٚمٞمد قملم هق سمؾ اًمت٘مٚمٞمد، ِرسْمَ٘م٦مِ  قمـ سمف خيرج ٓ ظمالومف:

 .ومراضمٕمفش اعم٘مدُم٦م» ذم سمتامُمف ذيمرٟم٤مه وىمد. يمالُمف إًمخ

 سم٤مرك - وم٢مهنؿ اهلٜمد: طمٜمٗمٞم٦م ؾمٞمام ٓ هلل، واحلٛمد يمثػمون ومٝمؿ اعمت٠مظمرون: وأُم٤م

 ُم٤م إٓ ًمٚمٛمذه٥م، شمٕمّم٤ٌمً  وأىمٚمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، وقمٛمالً  قمٚمامً  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر - ومٞمٝمؿ اهلل

. - ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم يمالُمف ُم٣م وىمد - اًمًٜمدي احلًـ أبق: ومٛمٜمٝمؿ. ُمٜمف احلؼ واومؼ

 احلًٜم٤مت وأبق ،ش01 - 2ش »اًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م» ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم: وُمٜمٝمؿ

د اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي  أنقر حمٛمد واًمِمٞمخ ،ش90 - 89ش »حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمَُٛمجَّ

 ًمٜم٘مٚم٧م اإلـم٤مًم٦م: ظمِمٞم٦م وًمقٓش. 2/257ش »اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم اًمٙمِمٛمػمي

 ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م. يمتٌٝمؿ ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م وإمم إًمٞمٝم٤م، سم٤مإلؿم٤مرة وم٤ميمتٗمٞمٜم٤م ذًمؽ، ذم يمٚمامهتؿ

 .ؿم٤مء
  يٕمٛمٚمقن احلٜمٗمٞم٦م ُمـ يمثػم ومٞمف ووضمد إٓ ُم٣م ومٞمام ىمرن خَيُْؾ  مل إٟمف: أجْم٤مً  وأىمقل

 وصقل ُمـ ُمٜمٕم٧م - اًمٕمٚمؿ أهؾ يٕمٚمٛمٝم٤م - ُمقاٟمع وًمٙمـ اعمذه٥م، ظم٤مًمٗم٧م وإن سم٤مًمًٜم٦م

 ص٤مًمح اًمِمٞمخ يم٤من وىمد. اعمتٕمّمٌلم أت٤ٌمقمٝمؿ أُم٤مم هب٤م شمٔم٤مهرهؿ أو إًمٞمٜم٤م، أظم٤ٌمرهؿ

 ٓ يم٤من وًمٙمٜمف هذا، اًمرومع ؾمٜمٞم٦م يرى - احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ُمـ وهق - اهلل رمحف احِلْٛميص

 .اهلل رمحف سمذًمؽ ص٤مرطمٜمل يمام قمٚمٞمف، اعمتٕمّمٌلم ىمٞم٤مم ُمـ ظمقوم٤مً  ذًمؽ يٗمٕمؾ
 احلٜمٗمٞم٦م إئٛم٦م سمٕمض اهلجرة ُمـ اًمث٤مُمـ اًم٘مرن ذم ُوضمد أنف اًمرأي هذا ي١ميد ومم٤م

 ُمٚمخّمف ُم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ ومتقى ذم ومج٤مء إُم٤مم، وهق شمٙمٌػمة يمؾ ذم يديف يرومع يم٤من

 يمؾ ذم يديف ورومع مج٤مقم٦م، ذم صغم طمٜمٗمل: رضمؾ ذم ُم٠ًمخ٦مش: 381 - 2/375»

 ومٞمف، ُمٌتدع وأن٧م ُمذهٌؽ، ذم جيقز ٓ هذا: ًمف وىم٤مل اجلامقم٦م، وم٘مٞمف قمٚمٞمف وم٠منٙمر شمٙمٌػمة،

 ذم ٟم٘مٌص  ومٕمٚمف ُم٤م ومٝمؾ. اهتدي٧م سمٛمذهٌؽ وٓ اىمتدي٧م، سم٢مُم٤مُمؽ ٓ ُمذسمذب: وأن٧م

 ؾمٜمٞم٦م أث٧ٌم أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف وم٠مضم٤مب ٓ؟ أم وإلُم٤مُمف، ًمٚمًٜم٦م وخم٤مًمٗم٦مٌ  صالشمف،

 ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف - شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمرومع ؾمٜمٞم٦م وٟمٗمك ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع

 ؿمٞمخ ىم٤مل ،- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ذًمؽ ذم ظمٓمئٝمام سمٞم٤من وي٠ميت اًم٘مٞمؿ، اسمـ شمٚمٛمٞمذه
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 ذم ورأى أمحد، أو اًمِم٤مومٕمل أو ُم٤مًمؽ أو طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ُمتٌٕم٤مً  اًمرضمؾ يم٤من وإذا: »اإلؾمالم

 ي٘مدح ومل ذًمؽ، ذم أطمًـ ىمد يم٤من وم٤مشمٌٕمف: أىمقى، همػمه ُمذه٥م أن اعم٤ًمئؾ سمٕمض

 ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف اهلل إمم وأطم٥م سم٤محلؼ أومم هذا سمؾ ٟمزاع: سمال قمداًمتف وٓ ديٜمف ذم ذًمؽ

 يٜمٌٖمل اًمذي اًمّمقاب هق ىمقًمف أن ويرى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همػم ُمٕملم ًمقاطمد يتٕمّم٥م ممـ

 يٙمقن ىمد سمؾ و٤مًٓ، ضم٤مهالً  يم٤من هذا: ومٕمؾ ومٛمـ ظم٤مًمٗمف، اًمذي اإلُم٤مم ىمقل دون اشم٤ٌمقمف

. ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ ومٝمذا وومالن: ومالن شم٘مٚمٞمد اًمٕم٤مُم٦م قمغم جي٥م أنف اقمت٘مد ُمتك وم٢مٟمف يم٤مومراً:

ًمٞم٤مً  يم٤من وُمـ  ًمٚمًٜم٦م: ُمقاومؼ أنف ئمٝمر ومٞمام ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ ي٘مٚمد هلؿ، حم٤ٌمً  ًمألئٛم٦م، ُمقا

 قمغم ُمذسمذب:: هذا عمثؾ ي٘م٤مل وٓ همػمه، ُمـ طم٤مًٓ  أطمًـ هق سمؾ ذًمؽ، ذم حمًـ ومٝمق

 سمؾ اًمٙمٗم٤مر: ُمع وٓ اعم١مُمٜملم ُمع يٙمقن ٓ اًمذي اعمذُمقم اعمذسمذب وإٟمام اًمذم، وضمف

 إِنَّ : ▬اعمٜم٤موم٘ملم طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمقضمف: اًمٙمٗم٤مر وي٠ميت سمقضمف، اعم١مُمٜملم ي٠ميت

َ  خُي٤َمِدقُمقنَ  اعمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  اَلةِ  إمَِم  ىَم٤مُُمقا  َوإَِذا ظَم٤مِدقُمُٝمؿْ  َوُهقَ  اّللَّ ٤ممَم  ىَم٤مُُمقا  اًمّمَّ ًَ  ُيَرآُؤونَ  يُم

َٓ  اًمٜم٤َّمَس  َ  َيْذيُمُرونَ  َو َّٓ  اّللَّ َذسْمَذسملِمَ . ىَمٚمِٞمالً  إِ  ش.أي٦م♂ . .. َذًمَِؽ  سَملْمَ  ُمُّ

 شمٕمّم٥م ُمـ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق اًم٤ٌمىملم: دون إئٛم٦م ُمـ سمٕمٞمٜمف ًمقاطمد شمٕمّم٥م وُمـ: »ىم٤مل

 اخلٚمٗم٤مء دون ًمٕمكم يتٕمّم٥م اًمذي يم٤مًمراوميض اًم٤ٌمىملم: دون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٕمٞمٜمف ًمقاطمد

. قمٜمٝمام اهلل ريض وقمكم قمثامن ذم ي٘مدح اًمذي ويم٤مخل٤مرضمل اًمّمح٤مسم٦م، ومجٝمقر اًمثالصم٦م

 ُمـ ؿمٌف ومٗمٞمف سمٕمٞمٜمف: إئٛم٦م ُمـ ًمقاطمد شمٕمّم٥م ومٛمـ وإهقاء، اًمٌدع أهؾ ـمرق ومٝمذه

 .همػمهؿ أو أمحد أو طمٜمٞمٗم٦م أيب أو اًمِم٤مومٕمل أو ح٤مًمؽ شمٕمّم٥م ؾمقاء ه١مٓء،
 وسم٘مدر واًمديـ، اًمٕمٚمؿ ذم سم٘مدره ضم٤مهالً  يٙمقن أن ُمٜمٝمؿ ًمقاطمد اعمتٕمّم٥م هم٤مي٦م صمؿ

 اجلٝمؾ قمـ ويٜمٝمك واًمٕمٚمؿ، سم٤مًمٕمدل ي٠مُمر واهلل ضم٤مهاًل، فم٤مح٤مً  ومٞمٙمقن أظمريـ:

 .واًمٔمٚمؿ
 ىمد ومه٤م سم٘مقًمف، وأقمٚمٛمٝمؿ طمٜمٞمٗم٦م، ٕيب اًمٜم٤مس أتٌع وحمٛمد يقؾمػ أبق وهذا

 قمٚمٞمٝمام وضم٥م ُم٤م واحلج٦م اًمًٜم٦م ُمـ هلام شمٌلم َح٤َّم ِتَم: شمٙم٤مد ٓ ُم٤ًمئؾ ذم ظم٤مًمٗم٤مه

 وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أبق سمؾ! ُمذسمذسم٤من: ومٞمٝمام ي٘م٤مل ٓ إلُم٤مُمٝمام، ُمٕمٔمِّامن ذًمؽ ُمع ومه٤م اشم٤ٌمقمف،

: ًمف ي٘م٤مل وٓ هب٤م، ومٞم٘مقل ظمالومف: ذم احلج٦م ًمف شمتٌلم صمؿ اًم٘مقل، ي٘مقل إئٛم٦م ُمـ
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 .ُمذسمذب
 وىمد هدى، اهلل زاده ُمٝمتدٍ  هذا سمؾ :- واإليامن اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م يزال ٓ اإلٟم٤ًمن وم٢من

 ♂. قِمْٚماًم  ِزْديِن  َربِّ  َوىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل

 احلؼ، ي٘مّمد وأن اعم١مُمٜملم، وقمٚمامء اعم١مُمٜملم، ُمقآة ُم١مُمـ يمؾ قمغم وم٤مًمقاضم٥م

 اضمتٝمد وُمـ أضمران، ومٚمف وم٠مص٤مب: ُمٜمٝمؿ اضمتٝمد ُمـ أن ويٕمٚمؿ وضمده، طمٞم٨م ويتٌٕمف

 إُم٤مُمٝمؿ يتٌٕمقا  أن اعم١مُمٜملم وقمغم. ًمف ُمٖمٗمقر وظمٓم١مه ٓضمتٝم٤مده، أضمر ومٚمف وم٠مظمٓم٠م: ُمٜمٝمؿ

 اشم٤ٌمقمف، يقضم٥م ؿمٕم٤مراً  اًمٕمٚمامء سمٕمض ىمقل يتخذ أن ٕطمد وًمٞمس يًقغ، ُم٤م ومٕمؾ إذا

 ش.اًمًٜم٦م سمف ضم٤مءت مم٤م همػمه قمـ ويٜمٝمك

 سمؾ اهلل: ؿم٤مء ُم٤م إٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ يٕمرومقن ٓ اعمتٕمّمٌلم ومجٝمقر: »ىم٤مل

 اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ طمٙم٤مي٤مت أو وم٤مؾمدة، آراء أو وٕمٞمٗم٦م، سم٠مطم٤مدي٨م يتٛمًٙمقن

 ص٤مطمٌٝم٤م ومٚمٞمس صدىم٤ًم: يم٤مٟم٧م وإن يمذسم٤ًم، شمٙمقن وىمد صدىم٤ًم، شمٙمقن ىمد واًمِمٞمقخ،

ق همػمِ  سمٜم٘مؾٍ  يتٛمًٙمقن. ُمٕمّمقُم٤مً   اًمٜم٘مؾ وَيَدقمقن ُمٕمّمقم، همػم ىم٤مئؾ قمـ ُمّمدَّ

 اًمٙمت٥م ذم ودوٟمقه اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اًمث٘م٤مت ٟم٘مٚمف ُم٤م وهق اعمٕمّمقم، اًم٘م٤مئؾ قمـ اعمّمدق

ىمقن ًمذًمؽ اًمٜم٤مىمٚملم وم٢من :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمّمح٤مح  واعمٜم٘مقل اًمديـ، أئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق ُمّمدَّ

َّٓ  ُهقَ  إِنْ ▬ اهلقى: قمـ يٜمٓمؼ ٓ ُمٕمّمقم، قمٜمف  شمٕم٤ممم اهلل أوضم٥م ىمد ،♂ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  َوَرسمَِّؽ  وَماَل : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل واشم٤ٌمقمف: ـم٤مقمتف اخلٚمؼ مجٞمع قمغم  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا َٓ  صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ًِ ٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  ممِّ ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ : وىم٤مل ،♂شَم

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ▬ ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  .ـها♂ش. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأن َأُْمِرهِ  قَم

 ًمٚمٛمتٕمّمٌلم شمٜمٌٞمٝم٤مً  رومع،اًم ُمنموقمٞم٦م إمم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ذه٥م ُمـ ذيمر شمٕمٛمدت وىمد

 ه١مٓء وم٢من سمذًمؽ: ي٘مقل ُمـ قمٚمامئٜم٤م ُمـ هٜم٤مك أن وًمٞمٕمٚمٛمقا  وأت٤ٌمقمٝمؿ، ُمِم٤مخيٜم٤م ُمـ

 زم ىم٤مل طمتك ُمٕمٚمقُم٦م، يمت٥م ذم واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ حلٍمهؿ يمثر، قمٍم يمؾ ذم وأُمث٤مهلؿ

 طم٤مؿمٞم٦م: »همػم ٓ وم٘مط يمت٤مسملم ذم حمّمقر - احلٜمٗمٞم٦م ُمٕمنَم  - قمٚمٛمٜم٤م إن: سمٕمْمٝمؿ

 وًم٘مٚم٦م. ..ش! اًمدر قمغم قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦مش و» اًمٗمالح ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي

 ويمثػمون ٓ، يمٞمػ ومٞمٝم٤م: ُم٤م همػم يٕمرف ُمـ ومٞمٝمؿ دمد شمٙم٤مد ٓ همػمه٤م قمغم اـمالقمٝمؿ
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 سمٕمض ص٤مرطمٜمل سمؾ! ًمٚمقىم٧م شمْمٞمٞمٕم٤مً  وُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م احلدي٨م يمت٥م ىمراءة يٕمدون ُمٜمٝمؿ

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ومالش ! اعمٗم٤مًمٞمس صٜمٕم٦م احلدي٨م قمٚمؿ: »سم٘مقًمف اعمِم٤ميخ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اومؽمى أن إمم اعم٠ًمخ٦م ذم اًمتٕمّم٥م سمٌٕمْمٝمؿ سمٚمغ وىمد

 صالة ومال اًمريمقع: ذم يديف رومع ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أنف ومذيمر! اًمٙمذب

 حمٛمد ووٕمف. ُمقوقعش: »029 و 80»  ُمقوققم٤مشمف  ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤ملش! ًمف

٤مؿم٦م سمـ ٌّحف اًمِٙمْرُم٤مين قُمٙمَّ  .ـهاش. اهلل ىم

 إجدي رومع اًمّمالة وزيٜم٦م زيٜم٦م، رء ًمٙمؾ إن: »طمدي٨م هذا ُم٘م٤مسمؾ وذم: ىمٚم٧م

 .احلدي٨م. ..ش شمٙمٌػمة يمؾ قمٜمد
 قمـ وهمػممه٤م، ،ش2/74» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ ،ش2/538» احل٤ميمؿ أظمرضمف

ئٞمؾ ٤ٌَمشم٦م سمـ إصٌغ قمـ طَمّٞم٤من سمـ ُُم٘م٤مشمِؾ قمـ طم٤مشمؿ اسمـ إها  قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ َٟم

 .سمف ُمرومققم٤مً 
 .اًمٌٞمٝم٘مل ووٕمٗمف! قمٚمٞمف احل٤ميمؿ ؾمٙم٧م

ئٞمؾ: »اًمذهٌل وىم٤مل  ؿمٞمٕمل: وأصٌغ. قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٓ قمج٤مئ٥م ص٤مطم٥م: إها

 .شاًمٜم٤ًمئل قمٜمد ُمؽموك
 ذم يمام ُمقوقع:  إٟمف: وىم٤مل ،شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ أورده ويمذا: ىمٚم٧م

 إؾمٜم٤مده: خترجيف ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل: »وىم٤مل ًمٚمًٞمقـمل،ش 2/00ش »اًممزم»

 .شضمداً  وٕمٞمػ
! اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمٕم٤مين ِتريػ إمم دم٤موزه سمؾ احلَدّ  هذا قمٜمد إُمر ي٘مػ ومل: ىمٚم٧م

د اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق أورده ُم٤م وم٤مؾمٛمع  ىم٤ملش: 92» ىم٤ملش اعمَُٛمجَّ

 احلٜمٗمٞم٦م، ُمِم٤ميخ ًمٌٕمض يمت٤مب قمغم وىمٗم٧م: اعمِمحقن واًمٗمٚمؽ اعمدومقن اًمٙمٜمز ص٤مطم٥م

 ذم اًمٞمديـ رومع شمرك قمغم آؾمتدٓل: ومٞمف ُم٤م قمج٤مئ٥م وُمـ ظمالف، ُم٤ًمئؾ ومٞمٝم٤م ذيمر

ـَ  إمَِم  شَمرَ  َأَخؿْ : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف آٟمت٘م٤مٓت ِذي قا  هَلُؿْ  ىمِٞمَؾ  اًمَّ اَلةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا  َأجِْدَيُٙمؿْ  يُمٗمُّ ♂ ! اًمّمَّ

 شمٗمًػم» ذم فمٗمرت أن إمم اًمتٕمج٥م، ؾمٌٞمؾ قمغم ٕصح٤مسمٜم٤م ذًمؽ أطمٙمل زًم٧م وُم٤م
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 قمـش إقَْمَراف» ؾمقرة ذم طمٙمك أنف وذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ: هذا قمٜمده َُّيُقن سمامش اًمثٕمٚمٌل

ِجدٍ  يُمؾِّ  قِمٜمدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ىم٤مل أنف اًم٘م٤ميض اًمتٜمقظمل ًْ  اعمراد إن♂: َُم

ـَ  رومع سم٤مًمزيٜم٦م  .ـها. أظمر اًمٓمرف ذم وذاك اًمٓمرف، هذا ذم ومٝمذا! اًمّمالة ذم اًمٞمدي

 طمتك واًمِم٤مومٕمٞم٦م، احلٜمٗمٞم٦م سملم قمٔمٞمٛم٦م ومتـ َُمَث٤مر وأُمث٤مهل٤م اعم٠ًمخ٦م هذه يم٤مٟم٧م وًم٘مد

 وراء اًمّمالة وشمٙمره: »اًمٗمري٘ملم قمٜمد اعمِمٝمقرة اًم٘م٤مقمدة ووع إمم دومَٕمْتٝمؿ ًم٘مد

 اًم٘م٤مقمدة هذه آصم٤مر شمزال وٓ قمٚمامئٜم٤م، قمٜمد ِتريؿ يمراه٦م وهلش ! اعمذه٥م ذم اعمخ٤مًمػ

 اإلُم٤مم، ُمع يّمٚمقن ٟم٤مؾم٤مً  ومٞمٝم٤م وشمرى إرسمٕم٦م، اعمح٤مري٥م ومٗمٞمٝم٤م! ُم٤ًمضمدٟم٤م ذم سم٤مدي٦م

 قمغم طمل: ه١مٓء ًمٌٕمض ُمرة ىمٚم٧م ًم٘مد طمتك! ُمذهٌٝمؿ إُم٤مم يٜمتٔمرون وآظمريـ

سمف ومٙم٤من. أىمٞمٛم٧م وم٢مهن٤م اًمّمالة:  وهؿش! ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م إهن٤م ًمٜم٤م: شُمَ٘مؿْ  مل إهن٤م: »ىم٤مل أن ضمقا

 صالة ومال اًمّمالة: أىمٞمٛم٧م إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٍميح خم٤مًمٗمقن سمذًمؽ

 .شاعمٙمتقسم٦م إٓ
 .شأىمٞمٛم٧م اًمتل إٓ: »ٕمحد ًمٗمظ وذم. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م طمرف يمام - احلدي٨م ُمٕمٜمك حيرف أن اعمتٕمّم٥م قمغم يْمٞمؼ وًمٞمس

. اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمّمالة: أيش: اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »احلدي٨م ُمٕمٜمك إن: ومٞم٘مقل :- اًمذيمر

 .خم٤مًمٗمتف ُمـ وؾمٚمٛمٜم٤م احلدي٨م، يِمٛمٚمٜم٤م مل إضمر: ٟم٤مىمّم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م صالة يم٤مٟم٧م وح٤م

 أهن٤م ُمٜمٝمؿ فمٜم٤مً  آٟمٗم٤ًم: إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر سم٤مًم٘م٤مقمدة ُمدومققمقن وهؿ! سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل هٙمذا

 ظمالوم٤مً  - يرى ٓ: ىمٚم٧م ؿمئ٧م إن أو - يرى ىمٚمام ٕنف احلٜمٗمٞم٦م: سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ ىم٤مقمدة

 .ومٞمٝم٤م

 اًم٘م٤مقمدة هذه خي٤مًمػ مم٤م أئٛمتٜم٤م سمٕمض قمـ اًمٜم٘مقل سمٕمض أذيمر أن أطم٧ٌٌم وًمذًمؽ

 6 ج» إومم اًمًٜم٦م ُمـ اًم٤ًمدس اعمجٚمدش اإلؾمالم ٟمقر» جمٚم٦م ذم ضم٤مء وم٘مد اعمزقمقُم٦م:

 ش: 388 ص

 اًمٗمروع ذم سم٤معمخ٤مًمػ آىمتداء ضمقاز إمم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اًمرازي سمٙمر أبق وذه٥م

 .سم٢مـمالق
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 وإن وشم٘مٚمٞمدهؿ، اعمجتٝمديـ ُمـ ُمذهٌٜم٤م ظم٤مًمػ سمٛمـ آىمتداء ًمٚمحٜمٗمل جيقز: وم٘م٤مل

 .وُمذهٌف رأجف قمغم اًمّمالة يٌٓمؾ ُم٤م رأى
ج ؿمٞمخف قمـ اهلاُمم اسمـ وٟم٘مؾ  يم٤من أنفش ش: اهلداي٦م»  ىم٤مرئ: »سمـ اًمِمٝمػم اًمديـ ِها

. اعمت٘مدُملم قمـ ُمروي٤مً  سمذًمؽ اًمّمالة وم٤ًمد يٙمقن أن ُمرة أنٙمر طمتك اًمرازي ىمقل يٕمت٘مد

وخ سمـ اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد حمٛمد وًمٚمِمٞمخ  رؾم٤مًمتف وسمٜمك اًمرازي، ىمقل ومٞمٝم٤م اقمتٛمد رؾم٤مًم٦م وَمرُّ

 ظمالومف اقمتٛمدوا وإن دراي٦ًم، اعمٜمّمقر هقش اًمرازي ىمقل: يٕمٜمل» هذا: ىم٤مل طمٞم٨م قمٚمٞمف:

 ىم٤مل صمؿ. اًمُقَري٘م٤مت هذه ذم إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م يتٛمِمك وقمٚمٞمف. إًمٞمف أُمٞمؾ اًمذي وهق رواي٦ًم،

ر رِّ  حمٛمد سمٙمر أبق وذه٥م: »طمًلم اخلي حمٛمد اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ وهق اًمٌح٨م، هذا حُمَ

٤مل قمكم سمـ  ومٞمّمح اإلُم٤مم: سم٤مقمت٘م٤مد اًمٕمؼمة أن إمم - اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء أيم٤مسمر ُمـ - اًمَ٘مٗمَّ

 ُمذهٌف، ذم اًمّمحٞمح اًمقضمف قمغم سم٤مًمّمالة أتك إذا اح٤مًمٙمل، أو سم٤محلٜمٗمل اًمِم٤مومٕمل اىمتداء

 .شذًمؽ اح٠مُمقم وِت٘مؼ اح٠مُمقم، ُمذه٥م قمغم صحٞمح٦م شمٙمـ مل وإن
 اعمًٚمٛملم اىمتداء صح٦م إصؾ أن: اعمذه٥م هذا ووضمف: »اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ ىم٤مل

 ًمٚم٘م٤مئٚملم ٟمر ومل. اًمدًمٞمؾ إىم٤مُم٦م ومٕمٚمٞمف اًمّمح٦م: قمدم إمم ذه٥م وُمـ. سمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ

 ذم يم٤مٍف  همػم وهذا ظمٓم٠م: قمغم إُم٤مُمف أن اح٠مُمقم اقمت٘م٤مد هق دًمٞماًل: إٓ اًمّمح٦م سمٕمدم

 يمؾ إذ اهلل: قمٜمد صحٞمح اإلُم٤مم قمٛمؾ أن ذًمؽ ُمع يٕمت٘مد اح٠مُمقم ٕن آؾمتدٓل:

 هذا ُم٘مت٣م قمغم يٕمٛمؾ إٟمام ىمٚمده وُمـ اضمتٝم٤مده، ُم٘مت٣م قمغم يٕمٛمؾ سم٠من ُمٓم٤مًم٥م جمتٝمد

 ُمـ اح٤مٟمع ومام شمٕم٤ممم: اهلل قمٜمد صحٞمح٤مً  ي٘مٚمده ُمـ أو اعمجتٝمد قمٛمؾ يم٤من وإذا آضمتٝم٤مد،

 يم٤مٟمقا  اعمجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ إن صمؿ! سمف؟ آىمتداء

ج أنف ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ ُيٜمَ٘مؾ ومل اًمٗمروع، ذم خيتٚمٗمقن  ذم خي٤مًمٗمف سمٛمـ آىمتداء ُمـ ِترَّ

 .ـهاش. اضمتٝم٤مده
 وىمد اًمرؿمٞمد ه٤مرون ظمٚمػ صغم أنف اهلل رمحف يقؾمػ أيب قمـ ضم٤مء سمؾ: ىمٚم٧م

 سمـ أمحد ويم٤من. ُيِٕمدْ  ومل يقؾمػ، أبق ظمٚمٗمف ومّمغم يتقو٠م: ٓ سم٠منف ُم٤مًمؽ وأومت٤مه اطمتجؿ،

قم٤مف احلج٤مُم٦م ُمـ اًمقوقء يرى طمٜمٌؾ  ُمٜمف ظمرج ىمد اإلُم٤مم يم٤من وم٢من: »ًمف وم٘مٞمؾ. واًمرُّ

 اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ظمٚمػ أصكم ٓ يمٞمػ: وم٘م٤مل ظمٚمٗمف؟ ومّمغم يتقو٠م: ومل اًمدم،
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 .!شوُم٤مًمؽ؟
 سمٙمر وأبق احلٜمٗمل، اًمرازي سمٙمر أبق إًمٞمف ذه٥م اًمذي اعمذه٥م ومٝمذا وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 وأمحد: ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق اًمّمقاب، هق - ُمذهٌٝمام ُمـ ًمٚمٛمِمٝمقر ظمالوم٤مً  - اًم٘مٗم٤مل

 اًمًٚمػ ُمـ أطمد سمف ي٘مؾ مل اًمديـ: ذم سمدقم٦م سمخالومف اًم٘مقل أن: إول: ُٕمريـ وذًمؽ

 اشمٌٕمقا : »قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل وىمد. -ؾمٌؼ يمام- قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح

 .هذا هق اًمٕمتٞمؼ وم٤مُٕمرش. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يُمٗمٞمتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا: وٓ

: وم٢من سمٙمؿ، يّمٚمقن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: اًمث٤مين  ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا: وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا

 .شوقمٚمٞمٝمؿ
 .ًمف واًمٚمٗمظش 2/355» وأمحد ،ش2/049» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ومًدت: إذا اإلُم٤مم صالة أن زقمؿ ُمـ قمغم يرد احلدي٨م هذا: »اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ش.2/049ش »اًمٗمتح» ذم يمذاش. ظمٚمٗمف ُمـ صالة ومًدت

 ٓ اإلُم٤مم ظمٓم٠م أن ملسو هيلع هللا ىلص سملم وم٘مدش: »2/380ش »اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 قمٚمٞمف إصمؿ ٓ وأن ًمف، ؾم٤مئغ اإلُم٤مم ومٕمٚمف ُم٤م أن يٕمت٘مد اح٠مُمقم وٕن اح٠مُمقم، إمم يتٕمدى

 ومٝمق ظمٓم٠مه: ًمف اهلل همٗمر ىمد هذا أن يٕمٚمؿ وهق جمتٝمد، ُم٘مٚمد أو جمتٝمد، وم٢مٟمف ومٕمؾ: ومٞمام

 ٟم٘مض ًمف جُيزْ  مل هذا: سمٛمثؾ طمٙمؿ ًمق سمؾ ُيِٕمْده٤م، مل إذا ي٠مثؿ ٓ وأنف صالشمف، صح٦م يٕمت٘مد

 .يٜمٗمذه يم٤من سمؾ طمٙمٛمف:
ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  َٓ ▬ و - سم٤مضمتٝم٤مده ومٕمؾ ىمد اإلُم٤مم يم٤من وإذا ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ،-♂ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 ىمد ُمٜمٝمام يمؾ ويم٤من صحٞمح٦م، ُمٜمٝمام يمؾ صالة يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف: وضم٥م ُم٤م ومٕمؾ ىمد واح٠مُمقم

 .اًمٔم٤مهرة إومٕم٤مل ذم اإلُم٤مم ُمقاوم٘م٦م طمّمٚم٧م وىمد قمٚمٞمف، جي٥م ُم٤م أدى
 اح٠مُمقم وم٢من ُمٜمف: ظمٓم٠م. اإلُم٤مم صالة سمٓمالن يٕمت٘مد اح٠مُمقم إن: اًم٘م٤مئؾ وىمقل

 شمٌٓمؾ ٓ وأنف ومٞمف، أظمٓم٠م ُم٤م ًمف همٗمر ىمد اهلل وأن قمٚمٞمف، وضم٥م ُم٤م ومٕمؾ اإلُم٤مم أن يٕمت٘مد

 اح٠مُمقم واقمت٘مد ظمٓم٠ًم، اإلُم٤مم ومًٚمؿ واح٠مُمقم اإلُم٤مم أظمٓم٠م وًمق ذًمؽ، ٕضمؾ صالشمف

 اصمٜمتلم ُمـ ؾمٚمؿ َح٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ اعمًٚمٛمقن ؾمَٚمؿ يمام - ومًٚمَّؿ ُمت٤مسمٕمتف، ضمقاز
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 ظمٚمٗمف ومّمٚمقا  ؾمٝمقاً: مخ٤ًمً  صغم ًمق ويمام ريمٕمتلم، صغم إٟمام سم٠منف قمٚمٛمٝمؿ ُمع ؾمٝمقاً،

 قمٚمٛمٝمؿ ُمع ومت٤مسمٕمقه، مخ٤ًًم: هبؿ صغم َح٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمّمح٤مسم٦م صغم يمام مخ٤ًًم:

 احل٤مل، هذه ذم اح٠مُمقم صالة شمّمح وم٢مٟمف :- ذًمؽ ضمقاز ٓقمت٘م٤مدهؿ مخ٤ًًم: صغم سم٠منف

 ؾمٚمؿ ًمق اإلُم٤مم أن قمغم يمٚمٝمؿ اشمٗم٘مقا  وىمد! وطمده؟ اإلُم٤مم هق اعمخٓمئ يم٤من إذا ومٙمٞمػ

 إذا اح٠مُمقم صالة شمٌٓمؾ مل مخ٤ًًم، صغم وًمق يت٤مسمٕمف، مل إذا اح٠مُمقم صالة شمٌٓمؾ مل ظمٓم٠ًم:

. اح٠مُمقم صالة سمٓمالن ومٞمف يٚمزم ٓ ظمٓم٠مً  اإلُم٤مم ومٕمٚمف ُم٤م أن قمغم ذًمؽ ومدلَّ  يت٤مسمٕمف: مل

 .شأقمٚمؿ واهلل
 ([2/610) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع صػة

 :73 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ىم٤مسمض يم٠منف أص٤مسمٕمف، سملم ويٗمرج ريمٌتٞمف، ُمـ ويٛمٙمٜمٝمام ريمٌتٞمف، قمغم يديف ويْمع

 .واضم٥م يمٚمف وهذا ريمٌتٞمف، قمغم
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٌُِّؼ  إُمر أول ذم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  سملم وخي٤مًمػ] ريمٌتٞمف، سملم جيٕمٚمٝمام صمؿ يمٗمٞمف، سملم ُيَٓم

 [. أص٤مسمٕمف
 .قمٜمف وهنك ذًمؽ، شمرك صمؿ

 اعمزء» أجْم٤مً  سمف وأُمر. سمذًمؽ ي٠مُمرهؿ يم٤من و. ريمٌتٞمف قمغم يمٗمٞمف يْمع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .- آٟمٗم٤مً  ُمر يمام -ش صالشمف
 اًمٕمٛمؾ إمم ٟمٗمر ومذه٥م اًم٤ٌمب: هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد»: احل٤مزُمل ىم٤مل

 اهلل قمٌد سمـ قُمٌٞمدة وأبق يزيد، سمـ وإؾمقد ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد: ُمٜمٝمؿ احلدي٨م: هبذا

 .إؾمقد سمـ اًمرمحـ وقمٌد ُمًٕمقد، سمـ
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 ورأوا سمٕمدهؿ، ومٛمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ يم٤موم٦م ذًمؽ ذم وظم٤مًمٗمٝمؿ

ـَ  يٌٚمغ ومل ُٟمًخ، صمؿ اإلؾمالم، اسمتداء ذم حمٙمامً  يم٤من احلدي٨م هذا أن  ٟمًُخف، ُمًٕمقد اسم

 .سمف وقمٛمٚمقا  ومرووه، اعمديٜم٦م: أهؾ ذًمؽ وقمرف

 سم٤مًمٜم٤مؾمخ أقمٚمؿ اعمديٜم٦م أهؾ أن قمغم دًٓم٦م ذًمؽ ذم: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 .ـهاش. اًمٌالد ُمـ همػمه٤م وؾمٙمـ وم٤مرىمٝم٤م، ممـ واعمٜمًقخ
 قمغم اًمٞمديـ ووع ؾمٜمٞم٦م قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمغم ظمٗمل ويمام: ىمٚم٧م

 ؾمٌؼ يمام- اإلطمرام شمٙمٌػمة همػم ذم اًمٞمديـ رومع ؾمٜمٞم٦م أجْم٤مً  قمٚمٞمف ظمٗمٞم٧م اًمريمٌتلم،

 .-سمٞم٤مٟمف
 ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمرؾمقل اعمالزُملم اًمّمح٤مسم٦م ىمدُم٤مء ُمـ وهق ذًمؽ، قمٚمٞمف خيٗمك يمٞمػ أُم٤م

ً؟ ؾمٗمراً   سمنماً  يمقٟمف جمرد إٓ شمٕمٚمٞمالً  هل٤م ٟمجد ٓ اًمتل إُمقر قمج٤مئ٥م ومٛمـ! وطميا

 .ويٜمًك يًٝمق
 .إُمقر سمقىم٤مئع أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

 هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »- قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل

 سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ٓ سمٕمدهؿ، وُمـ واًمت٤مسمٕملم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد

 .ـهاش. يٓمٌ٘مقن يم٤مٟمقا  أهنؿ أصح٤مسمف وسمٕمض ُمًٕمقد اسمـ قمـ روي ُم٤م إٓ ذًمؽ، ذم

 ([2/626) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف الركبتني مـ القديـ متؽني

 [. قمٚمٞمٝمام ىم٤مسمٌض  يم٠منف] ريمٌتٞمف ُمـ يديف ُيٛمّٙمـ يم٤من و
 ([2/630) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الركقع حال القديـ أصابع تػريج

ج يم٤من و  ومْمع ريمٕم٧م: إذا: »وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمف وأُمر. أص٤مسمٕمف سملم ُيٗمرِّ

ج صمؿ ريمٌتٞمؽ، قمغم راطمتٞمؽ  قمْمق يمؾ ي٠مظمذ طمتك اُْمُٙم٨م صمؿ أص٤مسمٕمؽ، سملم ومرِّ

 .شُم٠مظمذه
 ([2/632) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع حال الساقني عذ إصابع جعؾ

 .[ؾم٤مىمٞمف قمغم] ذًمؽ: ُمـ أؾمٗمؾ أص٤مسمٕمف جيٕمؾ ويم٤من

 ([2/634) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مـسقخ الركقع يف التطبقؼ

ـْ  ِهٞمَؿ، قَم ـِ  إسِْمَرا َؾْمَقِد، قَم ْٕ َٓ  َوقَمْٚمَ٘مَٛم٦َم، ا ٌْدَ  َأتَْٞمٜم٤َم: ىَم٤م   قَم
ِ
ـَ  اهلل ُٕمقدٍ  سْم ًْ  َداِرِه، ذِم  َُم

  َأَصغمَّ : وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ء َٓ ،: وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ظَمْٚمَٗمُٙمْؿ؟ َه١ُم ، وَمُ٘مقُُمقا : ىَم٤مَل  َٓ َٓ  سم٠َِمَذانٍ  َي٠ْمُُمْرَٟم٤م وَمَٚمؿْ  وَمَّمٚمُّقا  َو

ٌْٜم٤َم ىَم٤مَل  إىَِم٤مَُم٦ٍم، ـْ  َأطَمَدَٟم٤م وَمَجَٕمَؾ  سم٠َِمجِْديٜم٤َم وَم٠َمظَمذَ  ظَمْٚمَٗمُف، ًمِٜمَُ٘مقمَ  َوَذَه ظَمرَ  َيِٛمٞمٜمِفِ  قَم ْٔ ـْ  َوا  قَم

َب : ىَم٤مَل  ُريَمٌِٜم٤َم، قَمغَم  َأجِْدَيٜم٤َم َوَوْٕمٜم٤َم َريَمعَ  وَمَٚمامَّ : ىَم٤مَل  ؿِماَمًمِِف، ٌََّؼ  َأجِْدَيٜم٤َم وَمَيَ ْٞمِف، سَملْمَ  َوـَم  يَمٗمَّ

، وَمَٚمامَّ : ٤مَل ىمَ  وَمِخَذْيِف، سَملْمَ  َأْدظَمَٚمُٝماَم  صُمؿَّ  ءُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ؾَمَتُٙمقنُ  إِٟمَّفُ »: ىَم٤مَل  َصغمَّ ُرونَ  ُأَُمَرا  ُي١َمظمِّ

اَلةَ  ـْ  اًمّمَّ ٜمُُ٘مقهَن٤َم ُِمٞمَ٘م٤مهِت٤َم، قَم ِق  إمَِم  َوخَيْ  َذًمَِؽ، وَمَٕمُٚمقا  ىَمدْ  َرَأجُْتُٛمقُهؿْ  وَم٢ِمَذا اعْمَْقشَمك، َذَ

اَلةَ  وَمَّمٚمُّقا  ٞمَ٘م٤مهِت٤َم، اًمّمَّ
ِ ِ
ٌَْح٦ًم، َُمَٕمُٝمؿْ  َصاَلشَمُٙمؿْ  َواضْمَٕمُٚمقا  عم  وَمَّمٚمُّقا  صَماَلصَم٦مً  يُمٜمُْتؿْ  َوإَِذا ؾُم

ـْ  َأيْمَثرَ  يُمٜمُْتؿْ  َوإَِذا مَجِٞمًٕم٤م، ُٙمؿْ  َذًمَِؽ، ُِم  ِذَراقَمٞمْفِ  وَمْٚمُٞمْٗمِرْش  َأطَمُديُمؿْ  َريَمعَ  َوإَِذا َأطَمُديُمْؿ، وَمْٚمَٞم١ُمُمَّ

ٌِّْؼ  ْجٜم٠َْم،َوًْمٞمَ  وَمِخَذْيِف، قَمغَم  ْٞمِف، سَملْمَ  َوًْمُٞمَٓم   َرؾُمقلِ  َأَص٤مسمِعِ  اظْمتاَِلِف  إمَِم  َأنُْٔمرُ  وَمَٚمَٙم٠َمينِّ  يَمٗمَّ
ِ
 اهلل

 ش.وَم٠َمَراُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص
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 [:اإلمام قال]

 ًمٙمقن اعمقشمك إمم واإلو٤موم٦م ًمٚمٖمروب، اًمِمٛمس دٟم٧م أن إمم أي: اعمقشمك ذق

 سم٘مدر إٓ اًمٜمٝم٤مر ُمـ يٌؼ ومل يّمٚمقهن٤م أهنؿ أراد أو اعم٘م٤مسمر، قمغم ؾم٤مىمٓم٤مً  ذًمؽ قمٜمد وقئٝم٤م

 .همص أي سمري٘مف ذق إذا اعمحتي ٟمٗمس ُمـ يٌ٘مك ُم٤م

 :سمٞم٤مهن٤م ومقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٛمؾ يًتٛمر مل أُمقرا احلدي٨م هذا ذم أن واقمٚمؿ

 حلدي٨م ظمٚمٗمف ي٘مٗم٤م أن واًمًٜم٦م وي٤ًمره اإلُم٤مم يٛملم قمـ آصمٜملم وىمقف: إول

 .اًمٗمْم٤مئؾ يمت٤مب ذم أيت ضم٤مسمر

 .أيت اًم٤ٌمب ذم يمام سم٤مًمريم٥م إظمذ واًمًٜم٦م: اًمتٓمٌٞمؼ: اًمث٤مين

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سمٞمٜم٧م وم٘مد. اًمٜمداء ؾمٛمع عمـ واإلىم٤مُم٦م إذان: اًمث٤مًم٨م

 .هبام ملسو هيلع هللا ىلص أُمره أنف صالشمف اعمًئ

 [83ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 الركقع حال ادجافاة

 :76 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ضمٜمٌٞمف قمـ ُمروم٘مٞمف وي٤ٌمقمد

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ل جي٤مذم، يم٤من و  .ضمٜمٌٞمف قمـ ُمروم٘مٞمف وُيٜمَحِّ
 ضمٜمٌٞمف قمـ يديف اًمرضمؾ جُي٤مذمَ  أن اًمٕمٚمؿ: أهؾ اظمت٤مره اًمذي وهق: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .شواًمًجقد اًمريمقع ذم
 .اعمًٚمٛملم إمج٤معش 0/035» اًمٓمح٤موي وذيمر: ىمٚم٧م

 اًمٕمٚمامء، ُمـ ٕطمد ظمالوم٤مً  اؾمتح٤ٌمهب٤م ذم أقمٚمؿ وٓش: »3/401» اًمٜمقوي وىم٤مل
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 .ـهاش. وصقرهت٤م اًمّمالة هٞمئ٦م ذم أيمٛمؾ أهن٤م ومٞمٝم٤م واحلٙمٛم٦م
 إمم سمٕمْمٝم٤م شمْمؿ سمؾ دم٤مذم: ٓ اعمرأة أن ُيِمٕمر سم٤مًمرضمؾ ذًمؽ اًمؽمُمذي وختّمٞمص

 ذم سح وم٢مٟمف طمزم: ٓسمـ ظمالوم٤مً  وهمػمهؿ: واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق. سمٕمض

ة اًمرضمؾ سم٠منش 024 - 4/022ش »اعمحغم»  .ؾمقاء ذًمؽ ذم واعمرأ

. ذًمؽ سمٞم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أهمٗمؾ ح٤م ذًمؽ: سمخالف طمٙمؿ هل٤م يم٤من وًمق: »ىم٤مل

 وسم٤مهلل. ومرق وٓ ظمالومف ذم ُمٜمٝم٤م يٌدو اًمذي سمٕمٞمٜمف هق اًمٕمٛمؾ هذا ذم ُمٜمٝم٤م يٌدو واًمذي

 .ـهاش. ٟمٕمتّمؿ شمٕم٤ممم
ش: 3/380ش »اًمتٚمخٞمص» ومٗمل رء: ُمٜمف يّمح ٓ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ذم ورد وُم٤م

 اُمرأتلم قمغم ُمر ملسو هيلع هللا ىلص أنف: طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيدَ  قمـش اعمراؾمٞمؾ» ذم داود أبق روى

ة وم٢من إرض: إمم اًمٚمحؿ سمٕمض ومُْمامَّ  ؾمجدمت٤م: إذا: »وم٘م٤مل شمّمٚمٞم٤من،  ذًمؽ ذم اعمرأ

 .شيم٤مًمرضمؾ ًمٞم٧ًم
 .ُمؽموك ُمٜمٝمام يمؾ ذم ًمٙمـ ُمقصقًملم، ـمري٘ملم ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل ورواه

 ([2/635) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  الركقع حال وتسقيتف الظَّْفر بسط وجقب

 :74 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهق ٓؾمت٘مر، اح٤مء قمٚمٞمف ص٥م ًمق طمتك ويًٌٓمف، فمٝمره ويٛمد

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ط ريمع: إذا يم٤من و ًَ ه: فمٝمَرهُ  سم ا  .شٓؾمت٘مر اح٤مء: قمٚمٞمف ُص٥مَّ  ًمق طمتك» وؾمقَّ
 واُْمُددْ  ُريْمٌتٞمؽ، قمغم راطمَتْٞمَؽ  وم٤مضمٕمْؾ  ريمٕم٧َم: وم٢مذا: »صالشمف ًمٚمٛمزء وىم٤مل

ـ فمٝمرك،  .شًمريمققمؽ وُمٙمِّ

 ([2/637) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الركقع حال لؾظفر الرأس مساواة

 :75 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ًمٔمٝمره ُم٤ًموي٤م جيٕمٚمف وًمٙمـ يرومٕمف، وٓ رأؾمف، خيٗمض وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ذًمؽ سملم وًمٙمـ : ُيْ٘مٜمعُ  وٓ رأؾَمف، َيُّم٥مُّ  ٓ ويم٤من

 ش. هن٤مي٦م. »فمٝمره ُمـ أقمغم يٙمقن طمتك رأؾمف يرومع ٓ: أيش ي٘مٜمع ٓ»
 ([2/637) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف الطُّؿلكقـة وجقب  

 صالة شمتؿ ٓ إٟمف: »وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمف وأُمر. ريمققمف ذم يٓمٛمئـ ويم٤من

. أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ. .. يٙمؼم صمؿ: »وومٞمف. احلدي٨م. ..ش يتقو٠م طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد

 .شُمٗم٤مصٚمف شمٓمٛمئـ طمتك يريمع صمؿ
 وضمقب قمغم احلدي٨م هبذا واؾمُتِدلَّ ش: »2/222ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 .شاجلٛمٝمقر ىم٤مل وسمف. اًمّمالة أريم٤من ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م

 ًمٙمـ ُمّمٜمٗمٞمٝمؿ، ُمـ يمثػم سمذًمؽ وسح ؾمٜم٦م، اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م أن احلٜمٗمٞم٦م قمـ واؿمتٝمر

ش اعمٕم٤مين ذح» ذم شمرضمؿ وم٢مٟمف قمٜمدهؿ: اًمقضمقب ذم يم٤مًمٍميح اًمٓمح٤موي يمالم

 أبق أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ذيمر صمؿ ،شواًمًجقد اًمريمقع ُم٘مدارش: »037 - 0/036»

 ش.أدٟم٤مه وذًمؽ ،- اًمريمقع ذم صمالصم٤مً  - اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »... ىمقًمف ذم وهمػمه داود

 ش.ُمٜمف أدٟمك جُيزئ وٓ واًمًجقد، اًمريمقع ُم٘مدار هذا أن إمم ىمقم ومذه٥م: »ىم٤مل

 صمؿش. أضمزأ  ؾم٤مضمدًا: واـمٛم٠من رايمٕم٤ًم، اؾمتقى إذا: وم٘م٤مًمقا  آظمرون: وظم٤مًمٗمٝمؿ: »ىم٤مل

 .ـهاش. وحمٛمد يقؾمػ، وأيب طمٜمٞمٗم٦م، أيب ىمقل وهذا: »ىم٤مل
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 وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م أن آصم٤مره ذم اًمٓمح٤مويُّ  َٟمصَّ : »اًمًٜمدي وىم٤مل

 .شًمألطم٤مدي٨م أىمرب: وهق. واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اومؽماض
 سمٕمد ُمـ ٕرايمؿ إين! سمٞمده ٟمٗمز ومقاًمذي واًمًجقد: اًمريمقعَ  أمتُّقا : »ي٘مقل ويم٤من

 .شؾمجدشمؿ ُم٤م وإذا ريمٕمتؿ، ُم٤م إذا فمٝمري
لْم  هبام ائتقا : أيش: وأمتقا » ئٓمٝمام، يم٤مُمٚملم: شم٤مُمَّ  وأوومقا  وآداهبام، وؾمٜمٜمٝمام، سمنما

 قمٜمد اًمٜمٗمؾ ذم ويمذا اًمٗمرض، ذم ومٞمٝمام اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومتج٥م طم٘مٝم٤م، ومٞمٝمام اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م

 .حمٚمٝم٤م ذم أقمْم٤مؤه شمًت٘مر سم٠من وذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م:

 ومٞمض» ذم يمذا. وآطم٤مد أضمزاء ُمـ شمٚمتئؿ صقرة ًمف ح٤م اًمتقومٞم٦م: اإلمت٤مم: احلراين ىم٤مل

 .ًمٚمٛمٜم٤مويش اًم٘مدير
 وًمٙمـ رضورة، همػم ُمـ شمٕم٤ممم سم٤مهلل احلٚمػ ضمقاز ومٞمفش سمٞمده ٟمٗمز ومقاًمذي»

 ُمـ ومتٙمٞمٜمف ِت٘مٞم٘مف ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م وشمٗمخٞمٛمف، أُمر، يمت٠ميمٞمد حل٤مضم٦م: إٓ شمريمف اعمًتح٥م

 .احلٚمػ ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م حُيٛمؾ هذا وقمغم اًمٜمٗمقس،
 .ورائل ُمـ: أيش فمٝمري سمٕمد ُمـ»

. ورائف ُمـ سمف يٌٍم ىمٗم٤مه ذم إدرايم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمف ظمٚمؼ شمٕم٤ممم اهلل أن: ُمٕمٜم٤مه: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 سمؾ ذع: وٓ قم٘مؾ هذا ُمـ يٛمٜمع وًمٞمس هذا، ُمـ سم٠ميمثر ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اًمٕم٤مدة اٟمخرىم٧م وىمد

 .سمف اًم٘مقل ومقضم٥م سمٔم٤مهره: اًمنمع ورد

 سم٤مًمٕملم رؤي٦م اًمرؤي٦م هذه: اًمٕمٚمامء ومجٝمقر طمٜمٌؾ سمـ أمحد ىم٤مل: اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 ش.ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا. طم٘مٞم٘م٦م

 وحيتٛمؾ اًمّمالة، سمح٤مًم٦م ظم٤مص ذًمؽ أن احلدي٨م وفم٤مهر: »طمجر اسمـ ىم٤مل

 .اٟمتٝمكش. اًمٕمٛمقم
ٌح  ُمت٘مدُملم مجعٍ  ويمالم  .شاًمٗمٞمض» ذم يمذا. سم٤مًمٕمٛمقم ُمٍمِّ
 دًمٞمؾ ٓ واًمٕمٛمقم ،شملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمجزاشمف ُمـ وهل» طمجر، اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمًٜم٦م ُمـ قمٚمٞمف
 ([2/641) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الركقع يف آضؿئـان ترك حؽؿ

 هذا ُم٤مت ًمق: »وم٘م٤مل يّمكم: وهق ؾمجقده ذم ويٜم٘مر ريمققمف، ُيتِؿُّ  ٓ رضمالً  رأى و

ُب  يٜم٘مر يمام صالشمف يٜم٘مر] ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمٚم٦م همػم قمغم ُم٤مت هذه: طم٤مًمف قمغم  ،[اًمدمَ  اًمٖمرا

 واًمتٛمرشملم، اًمتٛمرة ي٠ميمؾ اًمذي اجل٤مئع ُمثؾ ؾمجقده: ذم ويٜم٘مر ريمققمف يتؿ ٓ اًمذي َُمَثُؾ 

 .شؿمٞمئ٤مً  قمٜمف ُيٖمٜمِٞم٤من ٓ

 ٟم٘مر صاليت ذم أن٘مر أن ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٞمكم هن٤مين: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أبق وىم٤مل

 .شاًم٘مرد يم٢مىمٕم٤مء ُأىمٕمل وأن اًمثٕمٚم٥م، اًمتٗم٤مت أختٗم٧م وأن اًمّديؽ،
 .شصالشمف ُمـ ينق اًمذي هىم٦م اًمٜم٤مس أؾمقأ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ريمققمٝم٤م يتؿ ٓ: »ىم٤مل صالشمف؟ ُمـ ينق ويمٞمػ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا 

 .شوؾمجقده٤م
 واًمًجقد اًمريمقع سم٢ممت٤مم اإلظمالل أن ُيَٕمٚمِّٛمٝمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص ىمّمد: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل

 ٕن واًمًجقد: اًمريمقع ظمص وإٟمام. وم٤مطمِم٦م أنف قمٜمدهؿ شم٘مرر مم٤م أؾمقأ  وأنف يمٌػمة،

 قمغم اؤمتـ ومٞمام ظمٞم٤مٟم٦م أنف ُمٕمٜمك قمغم هىم٦م وؾمامه هبام، ي٘مع إٟمام اًمٖم٤مًم٥م ذم اإلظمالل

 .شاًمتٜمقير» ذم يمذاش. أدائف

 ([2/642) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف صؾبف يؼقؿ ٓ دـ صالة ٓ

ر  ومٚمٛمح يّمكم، يم٤من و  واًمًجقد، اًمريمقع ذم صٚمٌف  ي٘مٞمؿ ٓ رضمؾ إمم قمٞمٜمف سمٛم١مظمَّ

 اًمريمقع ذم صٚمٌف ي٘مٞمؿ ٓ عمـ صالة ٓ إٟمف! اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ي٤م: »ىم٤مل اٟمٍمف: ومٚمام

 .شواًمًجقد

 اًمريمقع ذم فمٝمره ي٘مٞمؿ طمتك اًمرضمؾ صالة دمزئ ٓ: »آظمر طمدي٨م ذم وىم٤مل

 .شواًمًجقد
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 .وٓطمظ ٟمٔمر: أيش ومٚمٛمح»

 ظمٚمٗمف ُمـ يرى يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ومٝمق وإٓ: زقمٛمف، قمغم ُمٌٜمل   إُم٤م وهذا: »اًمًٜمدي ىم٤مل

 .شيٚمٛمح وأطمٞم٤مٟم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم،

 .واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م واعم٘مّمقد. يًقي وٓ يٕمدل ٓ: أيش ي٘مٞمؿ ٓ»
 وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .واًمًجقد اًمريمقع ذم صٚمٌف اًمرضمؾ ي٘مٞمؿ أن يرون سمٕمدهؿ:

 واًمًجقد: اًمريمقع ذم صٚمٌف ُيِ٘مؿ مل ُمـ: وإؾمح٤مق وأمحد، اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل

 .اٟمتٝمكش. احلدي٨م هلذا وم٤مؾمدة: ومّمالشمف
 .شقمٜمٝمام ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي رواه: سمذًمؽ وإؾمح٤مق أمحد وىمقل

 ([2/647) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 برشوط إٓ حصقلف وعدم الركقع يف آضؿئـان وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اًمريمقع هٞمئ٤مت وُمـ

 اًمريمٌتلم إمم اًمٞمدان شمّمؾ سمحٞم٨م آٟمحٜم٤مء جمرد اًمريمقع ذم اًمقاضم٥م: »ومٞمٝم٤م ىمقًمف

 . ..ش.ومٞمف اًمًٜم٦م وًمٙمـ

 طمدي٨م ذم سمف إُمر ضم٤مء اًمذي آـمٛمئٜم٤من ُمـ سمد ٓ سمؾ يٙمٗمل ٓ هذا: ىمٚم٧م

 .وهمػمه صالشمف اعمزء

 سمٕمض وذيمر يمت٤مسمف ُمـ 25 ص شم٘مدم ومٞمام هذا ذيمر اعم١مًمػ أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ

 اعمٝمذب» ذم وهق هذا ٟم٘مؾ قمٜمدُم٤م يمٚمف ذًمؽ ٟمز ومٙم٠منف إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م

 . اعمًتٕم٤من واهلل.416/  30ش وذطمف

 :أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه
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 :ي٠ميت ُم٤م سمتح٘مٞمؼ إٓ حيّمؾ ٓ اًمقاضم٥م آـمٛمئٜم٤من أن يٕمٚمؿ أن جي٥م

 .اًمريمٌتلم قمغم اًمٞمديـ ووع - 0

 .اًمٙمٗملم أص٤مسمع شمٗمري٩م - 2

 .اًمٔمٝمر ُمد - 3

 .ُم٠مظمذه قمْمق يمؾ ي٠مظمذ طمتك ومٞمف واعمٙم٨م ًمٚمريمقع اًمتٛمٙملم - 4

 صٗم٦م» ذم خمرج وهق صالشمف، اعمزء حلدي٨م قمديدة رواي٤مت ذم صم٤مسم٧م يمٚمف وهذا

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 034 - 033 صش اًمّمالة

 ([088) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 بعضفا عذ وآقتصار أحقاًكا بقـفا واجلؿع الركقع أذكار

 أحقاًكا

 . هبذا وشم٤مرةً  هبذا، شم٤مرةً  وإدقمٞم٦م، إذيم٤مر ُمـ أنقاقم٤مً  اًمريمـ هذا ذم ي٘مقل ويم٤من
 واطمد ٟمقع قمغم ي٘متٍم أو سمٕمْمٝم٤م، سملم أو سمٞمٜمٝم٤م، جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف وحيتٛمؾ

 آطمتامٓت: هذه سمٕمض يرضمح ٟمص قمغم ٟم٘مػ ومل حمتٛمؾ، ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ ُمٜمٝم٤م،

ش. اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »ي٘مقل ويم٤منش: 0/37ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

! مهللا وسمحٛمدك،! رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »قمٚمٞمف ُم٘متٍماً  أو ذًمؽ، ُمع ي٘مقل وشم٤مرة

 .شزم اهمٗمر

 إن يمٚمٝم٤م: إذيم٤مر هذه سملم جيٛمع أن وإومْمؾش: »إذيم٤مر» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 .شإبقاب مجٞمع أذيم٤مر ذم يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل ويمذا متٙمـ،
 ُمرة ي٠ميت: »وم٘م٤مل :ش84ش »إبرار ٟمزل» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٕمالُم٦م وشمٕم٘مٌف

 ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وىمد. اجلٛمع قمغم دًمٞمالً  أرى وٓ. أظمرى وسمتٚمؽ هبذه،

 .شآسمتداع ُمـ ظمػم وآشم٤ٌمع ُمرة، وهذا ُمرة، هذا ي٘مقل سمؾ واطمد: ريمـ ذم جيٛمٕمٝم٤م
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 اًمريمـ هذا إـم٤مًم٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ىمد ًمٙمـ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن طمتك - وهمػمه٤م اًمٚمٞمؾ صالة ذم ؾمٞمام ٓ :- سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام - وهمػمه

 إٓ ذًمؽ يٛمٙمٜمف ومال» اًمًٜم٦م: هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمف آىمتداء اعمًٚمؿ أراد وم٢مذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ىمٞم٤مُمف

 ذم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف وم٠مرى ،شاًمٜمقوي إًمٞمف ذه٥م اًمذي اجلٛمع ـمري٘م٦م قمغم

 .احل٤مل هذه
 إٓ» ذًمؽ يٛمٙمٜمف ومال اعمذيمقرة: إنقاع هذه ُمـ واطمد ٟمقع قمغم اىمتٍم إن أُم٤م

ش. اًمًٜم٦م إمم أىمرب وهذا إذيم٤مر: هذه سمٕمض ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمتٙمرار ـمري٘م٦م قمغم

 .أقمٚمؿ واهلل
 ىم٤مل: ذًمؽ ي١ميد ُم٤م قمٓم٤مء قمـش 76ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم رأج٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م سمٕمد صمؿ

 ُمٕمل يٙمـ ومل أقمجؾ، مل إذا: ىم٤مل اًمريمقع؟ ذم شم٘مقل يمٞمػ: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: ضمري٩م اسمـ

 يم٤من إن رسمٜم٤م ؾمٌح٤من أن٧م، إٓ إل ٓ وسمحٛمدك، ؾمٌح٤مٟمؽ: »أىمقل وم٢مين يٕمجٚمٜمل: ُمـ

: أىمقل صمؿ ُمرات، صمالثش. اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤من: »و ُمرات، صمالثش. عمٗمٕمقًٓ  رسمٜم٤م وقمد

 ُمرار، صمالثش. اًم٘مدوس اعمٚمؽ ؾمٌح٤من: »و ُمرات، صمالثش. وسمحٛمده اهلل ؾمٌح٤من»

: ىم٤مل صمؿ. ُمراراً ش همْمٌف ريب رمح٦م شمًٌؼ واًمروح، اعمالئٙم٦م رب ىمدوس، ؾمٌقح»

 .ؾمقاء اًمريمقع ذم أىمقل ُمثٚمام اًمًجقد ذم وأىمقل

 - قمٜمف أجْم٤مً  وأظمؼمٟم٤م - ؾمجقده ذم يمثػماً  ي٘مقل اًمزسمػم اسمـ أؾمٛمع يمٜم٧م وىمد

   إًمخ. .. ش ؾمٌقح»
 ([2/649) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 (مرات ثالث) العظقؿ ريب شبحان: الركقع أذكار مـ

 :77 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .أيمثر أو ُمرات صمالثش اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »ريمققمف ذم وي٘مقل
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
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 .شُمرات صمالث» اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من
ـِ  طمدي٨َم  ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل  هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »- اًم٘مقزمَّ  ُمًٕمقدٍ  اسم

 صمالث ُمـ واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمرضمؾ يٜم٘مص ٓ أن يًتحٌقن اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمٜمد

 .شمًٌٞمح٤مت
 مخس يًٌح أن ًمإلُم٤مم أؾمتح٥م: ىم٤مل أنف اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ وُروي

 سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل وهٙمذا. شمًٌٞمح٤مت صمالث ظمٚمٗمف ُمـ يدرك ًمٙمل شمًٌٞمح٤مٍت:

 .شإسمراهٞمؿ
 سمٕمدد اًمٙمامل شم٘مٞمٞمد قمغم دًمٞمؾ وٓ. اًمثقري ىم٤مل وسمفش: »2/218» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 شم٘مٞمٞمد همػم ُمـ اًمّمالة شمٓمقيؾ ُم٘مدار قمغم اًمتًٌٞمح ُمـ آؾمتٙمث٤مر يٜمٌٖمل سمؾ ُمٕمٚمقم،

 .قمدد
 قمدد يٙمقن أن واؾمتح٤ٌمب اًمتًع، قمغم زاد ومٞمام اًمًٝمق ؾمجقد إجي٤مب وأُم٤م

 .شقمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٛمام اًمثالث: قمغم زاد ومٞمام ؿمٗمٕم٤مً  ٓ وشمراً  اًمتًٌٞمح

 ([2/651) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ثالث مـ أكثر( العظقؿ ريب شبحان) تؽرار

 .شذًمؽ ُمـ أيمثر يٙمرره٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من»
 ويم٤من ىمٞم٤مُمف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ريمققمف يم٤من طمتك اًمٚمٞمؾ: صالة ذم شمٙمراره٤م ذم ُمرةً  وسم٤مًمغ

ٌََ٘مَرة: »اًمٓمِّقال ُمـ ؾمقر صمالث ومٞمف ي٘مرأ  ٤مء»و ،شاًم ًَ  دقم٤مء يتخٚمٚمٝم٤مش قِمْٛمَران آلِ »و ،شاًمٜمِّ

 . -ش اًمٚمٞمؾ صالة» ذم ؾمٌؼ يمام - واؾمتٖمٗم٤مر

 ([2/658) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 (ثالًثا) وبحؿده العظقؿ ريب شبحان: الركقع أذكار مـ

 .شصمالصم٤مً » وسمحٛمده اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من -2

 ([2/658) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  والروح ادالئؽة رب قدوس شبقح: الركقع أذكار مـ

ٌّقح،» -3 وس، ؾُم  .شواًمروح اعمالئٙم٦م رب ىُمدُّ
ٌّقح،» وس ؾُم  واًمْمؿ أىمٞمس، وهق واًمٗمتح، سم٤مًمْمؿ ُيروي٤منش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذمش ىُمدُّ

د اعم٤ٌمًمٖم٦م، أبٜمٞم٦م ُمـ ومه٤م اؾمتٕمامًٓ، أيمثر  ش.اًمتٜمزيف هبام واعمرا

 وىمٞمؾ. أن٧م: أو هق،: أي حمذوٍف: ظمؼمُ  أهنام قمغم ُمرومققم٤من مه٤م: »اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 .شأقمٌد: أو أذيمر،: أو أقمٔمؿ،: أي ومٕمؾ: إوامر قمغم سم٤مًمٜمّم٥م:
ٌُّقح: »إؾمح٤مق أبق ىم٤مل ًُّ وس» و. ؾمقء يمؾ قمـ يٜمزه اًمذيش: اًم . اعم٤ٌمركش: اًمُ٘مدُّ
 . اًمٓم٤مهر: وىمٞمؾ

ٌَّح ٕنف وضمؾ: قمز اهلل صٗم٦م ُمـش ىمدوس ؾمٌقح: »ؾِمٞمَده اسمـ وىم٤مل س يً . وي٘مدَّ

 .شاًمٕمرب ًم٤ًمن»

 َُمَٚمٌؽ : وىمٞمؾ. اعمالئٙم٦م ُمـ صٜمػ هق: وىمٞمؾ. ضمؼميؾ سمف اعمراد: ىمٞمؾش اًمروح»

 .اًمًٜمدي ذيمره. ظِمْٚمَ٘م٦مً  أقمٔمؿُ 
 ([2/659) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الؾفؿ وبحؿدك، ربـا الؾفؿ شبحاكؽ: الركقع أذكار مـ

  يل اغػر

 ذم ُمٜمف يٙمثر ويم٤منش. زم اهمٗمر! مهللا وسمحٛمدك،! رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ» -4

 .شاًم٘مرآن يت٠مول وؾمجقده: ريمققمف

ٌِّْح : وضمؾ قمز اهلل ىمقل ذم: أي ومٞمف: سمف ُأُمر ُم٤م يٗمٕمؾ: أي: اًم٘مرآن يت٠مول ًَ  سمَِحْٛمدِ  وَم

َؽ  سًم٤م يَم٤منَ  إِٟمَّفُ  َواؾْمَتْٖمِٗمْرهُ  َرسمِّ ا  .شَمقَّ
: أيت احلدي٨م يٕم٤مروف وٓ اًمريمقع، ذم اًمدقم٤مء ضمقاز قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

ـٌ  اًمدقم٤مء، ذم وم٤مضمتٝمدوا اًمًجقد: وأُم٤م اًمرب، ومٞمف ومٕمٔمٛمقا  اًمريمقع: وم٠مُم٤م»  أن وَمَ٘مِٛم

 إذا واعمٗمٝمقم سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ، اًمريمقع اظمتّم٤مص قمغم يدل سمٛمٗمٝمقُمف وم٢مٟمفش. ًمٙمؿ يًتج٤مب

 وًمذًمؽ :- إصقل ذم شم٘مرر يمام - سمف يٕمٛمؾ ٓ :- احلدي٨م يمٝمذا - ُمٜمٓمقق قم٤مروف

 اًمريمقع، ذم اًمدقم٤مء يٛمتٜمع ومال ًمف: ُمٗمٝمقم ٓ ًمٙمٜمفش: »2/224ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ي١مظمذ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤ملش: »2/238» ىم٤مل صمؿش. اًمًجقد ذم اًمتٕمٔمٞمؿ يٛمتٜمع ٓ يمام

 يٕم٤مروف وٓ اًمًجقد، ذم اًمتًٌٞمح وإسم٤مطم٦م اًمريمقع، ذم اًمدقم٤مء إسم٤مطم٦م احلدي٨م هذا ُمـ

 .احلدي٨م. ..ش اًمرب ومٞمف ومٕمٔمٛمقا  اًمريمقع: أُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 وحيتٛمؾ إوًمقي٦م، قمغم وذًمؽ اجلقاز، قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م حُيَْٛمَؾ  أن ويٛمٙمـ: ىم٤مل

 ذم وىمع واًمذيش. وم٤مضمتٝمدوا: »ىمقًمف إلؿم٤مرة اًمدقم٤مء: سمتٙمثػم اًمًجقد ذم أُمر يٙمقن أن

. اًمًجقد ذم سمف أُمر ُم٤م يٕم٤مرض ومال يمثػماً: ًمٞمسش. زم اهمٗمر! مهللا: »ىمقًمف ُمـ اًمريمقع
 .اٟمتٝمك

 ([2/661) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 ولؽ آمـت، وبؽ ركعت، لؽ! الؾفؿ: الركقع أذكار مـ

 ...أشؾؿت

 ًمؽ ظمِمع ،[ريب أن٧م] أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا» -5

 سمف اؾمت٘مٚم٧َّم وُم٤م] وقمّمٌل،ش وقمٔم٤مُمل: رواي٦م وذم» وقمٔمٛمل  وخُمِّل وسمٍمي، ؾمٛمٕمل

 .[ شاًمٕم٤معملم رب هلل ىمدُمل:
 وظمْمع شمقاوع،: أي -ش ظمِمع» وإؾمٜم٤مد. ظمْمٕم٧م ًمٖمػمك ٓ: أيش ريمٕم٧م ًمؽ»

 اخلِمقع يمامل قمـ يمٜم٤مي٦م واًمت٠مثر: اإلدراك ؿم٠منف ُمـ ًمٞمس مم٤م وهمػمه اًمًٛمع إمم -

 وص٤مرت إقمْم٤مء، هذه ذم أثره فمٝمر يم٠منف طمتك هم٤ميتف: سمٚمغ ىمد: أي واخلْمقع:

 .ؾمٜمدي. ًمرهب٤م ظم٤مؿمٕم٦م
 يمام. اعمٗم٤مصؾ أـمٜم٤مب: سمٗمتحتلم واًمَٕمَّم٥م:. اًمدُم٤مغ: واًمتِمديد سم٤مًمْمؿش وخمل»

 .شاًم٘م٤مُمقس» ذم
 ومٝمق آرشمٗم٤مع:: سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مالل: ُمـ مَحََٚمْتُف: ُم٤م: أيش: »ىمدُمل سمف اؾمت٘مٚم٧َّم»

 .شختّمٞمص سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ

 ([2/664) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ولؽ آمـت، وبؽ ركعت، لؽ الؾفؿ: الركقع أذكار مـ

 ..تقكؾت وعؾقؽ أشؾؿت،

 ريب، أن٧م شمقيمٚم٧م، وقمٚمٞمؽ أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا» -6

 .شاًمٕم٤معملم ربِّ  هلل وقمّمٌل: وقمٔمٛمل وحلٛمل، ودُمل وسمٍمي، ؾمٛمٕمل ظمِمع
 ([2/665) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 ...وادؾؽقت اجلزوت ذي شبحان: الركقع أذكار مـ

 ىمل ىم٤مًمف وهذاش. واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء واعمٚمٙمقت، اجلؼموت ذي ؾمٌح٤من» -7

 .اًمٚمٞمؾ صالة

 وهقش: اعمٚمؽ» و. اًم٘مٝمر وهقش: اجلؼم» ُمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م مه٤مش: واعمٚمٙمقت اجلؼموت»

 .هم٤ميَتف ُمٜمٝمام يمؾ   اًم٤ٌمًمغُ  واًمتٍمف اًم٘مٝمر ص٤مطم٥م: أي اًمتٍمف:

 اًمذات، يمامل قمـ قم٤ٌمرة هل: وىمٞمؾ. واعمٚمؽ اًمٕمٔمٛم٦م هل: ىمٞمؾ :شاًمٙمؼمي٤مء»و

 .ؾمٜمدي. شمٕم٤ممم اهلل إٓ هب٤م يقصػ وٓ اًمقضمقد، ويمامل
 ([2/665) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع إضالة

 سملم وضمٚمًتف وؾمجقده، اًمريمقع، سمٕمد وىمٞم٤مُمف ريمققمف، جيٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .اًمًقاء ُمـ ىمري٤ٌمً  اًمًجدشملم
 ([2/667) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف الؼرآنِ  قراءةِ  عـ الـفل

 :79 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمًجقد ذم وٓ اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن جيقز وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 هُنِْٞم٧ُم  وإين أٓ: »ي٘مقل ويم٤من. واًمًجقد اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ يٜمٝمك يم٤من و

 وأُم٤م وضمؾ، قمز اًمرب ومٞمف  ومٕمٔمِّٛمقا  اًمريمقع: وم٠مُم٤م ؾم٤مضمدًا، أو رايمٕم٤مً  اًم٘مرآن أىمرأ  أن

ـٌ  اًمدقم٤مء: ذم وم٤مضمتٝمدوا اًمًجقد:  .شًمٙمؿ يًتج٤مب أن ومَ٘مِٛم
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 وُمـ واًمت٤مسمٕملم، ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل وهق: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .شواًمًجقد اًمريمقع ذم اًم٘مراءة يمرهقا  سمٕمدهؿ:
 رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق: »ىم٤مل حمٛمد: اإلُم٤مم ذًمؽ سمٙمراه٦م سح وممـ: ىمٚم٧م

 وظم٤مًمػ احلدي٨م، ًمٕمٛمقم واًمتٓمقع: اًمٗمريْم٦م سملم قمٜمدهؿ ومرق ٓ أنف اًمٔم٤مهر. ـها. اهلل

 .اًمتٓمقع ذم ؾم٤مضمداً  أو رايمٕم٤مً  شم٘مرأ  أن أيمره ٓ: وم٘م٤مل قمٓم٤مء: ذًمؽ ذم

 ذم رايمع وهق ي٘مرأ  قُمٛمػم سمـ قُمٌٞمد ؾمٛمع أنف: قمٓم٤مء أظمؼمين: ضُمري٩م اسمـ وىم٤مل

 ش. 77ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ُمـ. ـهاش. وؾم٤مضمداً  اًمتٓمقع
 أنف :[534 صش ]اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة» ذم شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ ذم ُمًتٜمده وًمٕمؾ

 اجلٛمع وضمف وذيمرٟم٤م. يًجد وهب٤م يريمع، هب٤م اًمّم٤ٌمح، طمتك يردده٤م سمآج٦م: ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص

 .ومراضمٕمف. هٜم٤مك احلدي٨م هذا وسملم سمٞمٜمف
 أو رايمٕم٤مً  اًم٘مراءة قمـ هَنُْٞمفُ : ىمٚم٧مش: »0/204ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل هذا،

 أنف وذًمؽ واًمًجقد، اًمريمقع ذم اًمذيمر إجي٤مب ذم وُمذهٌف إؾمح٤مق ىمقل يِمد ؾم٤مضمداً 

 .شواًمدقم٤مء ًمٚمذيمر حمالً  ًمٞمٙمقن اًم٘مراءة: ُمـ ُمقوُٕمُٝمام ُأظمكمَ  إٟمام
 اًم٘مرآن ىمراءة ِتريؿ قمغم يدل اًمٜمٝمل وهذاش: »2/219ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 .شظمالف واًمًجقد اًمريمقع طم٤مل سم٤مًم٘مراءة اًمّمالة سمٓمالن وذم. واًمًجقد اًمريمقع ذم

ٌِّحقه: أيش ومٕمٔمٛمقا » احلدي٨م ذم وىمقًمف ُهقه ؾم  اًمٚمٗمظ ملسو هيلع هللا ىلص سَملمَّ  وىمد. وجَمِّدوه وَٟمزِّ

 .اًمٗمّمؾ هذا ذم اعمت٘مدُم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتٕمٔمٞمؿ هذا سمف ي٘مع اًمذي
 ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م هذا واضم٥م: همػم ؾمٜم٦م واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمتًٌٞمح أن واقمٚمؿ

 ُمـ وـم٤مئٗم٦م اهلل، رمحف أمحد وأوضمٌف. واجلٛمٝمقر اهلل، رمحٝمؿ واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م، وأيب

 رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف سمف، إُمر ذم احلدي٨م ًمٔم٤مهر احلدي٨م: أئٛم٦م

 .شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وهقش. أصكم

 اعمزء» سمحدي٨م واطمتجقا  آؾمتح٤ٌمب، قمغم حمٛمقل سم٠منف اجلٛمٝمقر وأضم٤مب

ش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا. سمف ُٕمره وضم٥م: وًمق سمف، ي٠مُمره مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من :شصالشمف
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 .ًمٚمٜمقوي
 وأن واًمتًٌٞمح، سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ خمتص اًمريمقع أن قمغم يدل احلدي٨م ُمٗمٝمقم أن واقمٚمؿ

 ًمثٌقت ُمراد: همػم اعمٗمٝمقم هذا أن سمٞمٜم٤م أن ؾمٌؼ ىمد ًمٙمـ ذًمؽ، ظمالف قمغم اًمًجقد

 يمام - اًمًجقد ذم واًمتًٌٞمح ،- ُم٣م يمام - اًمريمقع ذم اًمدقم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ظمالومف

 .- ي٠ميت
 اعمٞمؿ سمٗمتح: ىمٞمؾ. وظمٚمٞمؼ ضمدير: أي وومتحٝم٤م: اعمٞمؿ سمٙمن شوم٘مٛمـ: »وىمقًمف

 .صٗم٦م وسمٙمنه٤م ُمّمدر،
 ([2/669) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السـة مـ الطقل يف إركان بني التسقية

 سمٕمد وىمٞم٤مُمف ريمققمف ومٞمجٕمؾ اًمٓمقل، ذم إريم٤من سملم يًقي أن اًمًٜم٦م وُمـ

 .اًمًقاء ُمـ ىمري٤ٌم اًمًجدشملم سملم وضمٚمًتف وؾمجقده، اًمريمقع،

 [.78 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 التسؾقؿ قبؾ الصالة هناية يف وذكره الركقع كيس مـ

 هن٤مي٦م ذم واؾمتدريمف اًمريمقع ٟمز يريمع يريد يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم :مداخؾة

 ىم٤مم ُم٤م يٕمٜمل أنف اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ اًمّمالة هن٤مي٦م ذم واؾمتدرك يٕمٜمل، ريمع ُم٤م اًمّمالة

 ىمٌؾ أو اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد شمذيمر يٕمٜمل ؾمٚمؿ، يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م ذم سم٤مًمريمقع

 احلٙمؿ؟ هق ُم٤م يٕمٜمل اًمتًٚمٞمؿ،

 .سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: الشقخ

 .اًمريمٕم٦م وم٤مشمتف يٕمٜمل :مداخؾة

 .سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: الشقخ



 200 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمريمقع 

 يم٤مُمٚم٦م؟ سمريمٕم٦م ي٠ميت :مداخؾة

. اًمًٝمق ؾمجديت يًجد صمؿ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمريمٕم٦م وي٠ميت ي٘مقم. ٟمٕمؿ: أىمقل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ

 (  11: 51: 51/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع حال الـظر حمؾ

 رضمٚمٞمف؟ أو اًمًجقد ُمقوع إمم يٜمٔمر اًمريمقع ذم :مداخؾة

 ذم يٜمٔمر أجـ ِتديد ذم رء ُمٓمٚمً٘م٤م يرد مل اًمًٜم٦م، ذم ُمٕملم رء ذم ُم٤م: الشقخ

 .اًمًجقد ذم يمذًمؽ اًمريمقع،

 . ..اًمٌٍم ُمقوع يٙمقن يمٞمػ :مداخؾة

 إصٌٕمف إمم يٜمٔمر اًمتِمٝمد ذم وهق ؾمجقده، ُمقوع إمم يٜمٔمر ىم٤مئؿ هق: الشقخ

 إًمٞمٝم٤م، يٜمٔمر ومٝمق اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمام وحيريمٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم رومٕمٝم٤م اًمتل اًم٤ًٌمسم٦م

 ومٝمق ذًمؽ ؾمقى وُم٤م إًمٞمٝمام، اًمٌٍم رُمل ِتديد طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م مه٤م اعمحٚملم

 .قمٜمف ُمًٙمقت همٗمؾ

 (11:43:45( /0) راسمغ ومت٤موى) 

 مستحب؟ أم واجب أم ركـ الصالة يف التسبقح

  ؟[ُمًتح٥م أم واضم٥م أم ريمـ هق هؾ اًمّمالة ذم اًمتًٌٞمح] :مداخؾة

 .آؾمتح٤ٌمب ودون اًمريمٜمٞم٦م دون سم٤مًمقضمقب، ٟم٘مقل: الشقخ

 (  11: 35: 17/ 814/ واًمٜمقر اهلدى) 





 

 السكْع مً االعتدال

 فُٔ ٓقال ّما





ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  205 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 فقف يؼقل   وما الركقع، مـ آعتدال

 : 81 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهذا اًمريمقع، ُمـ صٚمٌف يرومع صمؿ

 .واضم٥م وهذا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: آقمتدال أثٜم٤مء ذم وي٘مقل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمذًمؽ وأُمرش. »محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مئالً  اًمريمقع ُمـ ُصٚمٌف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ

. يريمع صمؿ. .. يٙمؼم. .. طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ: »وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء»

 .شىم٤مئامً  يًتقي طمتك. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل صمؿ.. 

 .شُمٙم٤مٟمف وَم٘م٤مرٍ  يمؾ يٕمقد طمتك اؾمتقى: رأؾمف رومع إذا ويم٤من
 .شاحلٛمد ًمؽ[ و] رسمٜم٤م: »ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل يم٤من صمؿ

: يمؾَّ  سمذًمؽ وأُمر  ويم٤منش. ُأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »وم٘م٤مل همػمه: أو ُُم١ممت٤مً  ُُمَّمؾ 

: » وم٘مقًمقا  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وإذا. .. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام: »ي٘مقل

 .ش شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م[ مهللا]
 ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ىم٤مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٢من ًمٙمؿ: اهللُ  يًٛمع: »آظمر طمدي٨م ذم زاد

ـَ  اهلل ؾمٛمع: ملسو هيلع هللا ىلص  .شمحده عم
 واًمتحٛمٞمد: اًمتًٛمٞمع سمـ جيٛمع أن ًمإلُم٤مم اًمًٜم٦م أن قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

 .ىم٤مئامً  اؾمتقى إذا وأظمر ارشمٗم٤مقمف، طم٤مَل  إوَل  ومٞم٘مقل

 ؾمػميـ، سمـ وحمٛمد سمردة، وأبق قمٓم٤مء، ىم٤مل وسمف اًمٕمٚمامء، مجٝمقر ُمذه٥م وهق

 ذم يمام - أجْم٤مً  وأمحد ،-ش 3/409ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - وداود وإؾمح٤مق،

 وهق ،- ىمري٤ٌمً  ٟمّمف ٟمذيمر وًمٕمٚمٜم٤م ،ش33ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق قمٜمف ورواه ،شاًمؽمُمذي»

 واظمت٤مره ،-ش 042 - 0/041» اًمٓمح٤موي ذيمر يمام - وحمٛمد يقؾمػ، أيب اإلُم٤مم ىمقل
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. وم٘مط اًمتًٛمٞمع قمغم ي٘متٍم اإلُم٤مم أن: وهمػممه٤م وُم٤مًمؽ ،- طمٜمٞمٗم٦م ٕيب الوم٤مً ظم :ش0»

 .- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٜمٌٞمٜمف يمام - ومٞمف طمج٦م وٓ أيت، هريرة أيب سمحدي٨م واطمتجقا 
 يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق هذا: سمٕمد اعمذيمُقر احلدي٨م ًمألوًَملم احلج٦م وُمـ

 .شأصكم رأجتٛمقين
: يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم، ٟمص ومٝمق  وٓ يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من يمام ويّمكم ي٘مقل أن ُُمَّمؾ 

شمر، ُمٌٚمغ سمٚمغ - إذا ؾمٞمام ٓ - طمدي٨م رد جيقز  هذا هريرة أيب يمحدي٨م يم٤مد: أو اًمتقا

 اجلٛمع يٛمٙمـ ـم٤مح٤م آظمر: حلدي٨م رده جيقز ٓ.. قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي

 .شم٘مرر ىمد إصقل ذم يمام - سمٞمٜمٝمام
ه : » وم٘مقًمقا  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وإذا. .. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام: »ىمقا

 ذم ُم٣م وىمد. قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هقش   احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا

ش 21 - 2/09» ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد ،[87 صش ]ىم٤مقمداً  اًمّمالة» ذم اًمٙمت٤مب أوائؾ

 .قمٜمف ـمرق ُمـ

 .هٜم٤مك خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد. اًمِمٞمخلم قمٜمد: وقم٤مئِم٦م أجْم٤ًم، أنس طمدي٨م وُمـ
 ش. اًمت٠مُملم» ذم ُم٣م وىمد إؿمٕمري، ُمقؾمك أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم
 .إوائؾ ذم وشم٘مدم. ؾمٕمٞمد أيب وقمـ

 اإلُم٤مم، دون سم٤مًمتحٛمٞمد اعم١مشمؿ ظَمصَّ  ُمـ هب٤م اطمت٩م وىمد صحٞمح٦م، أطم٤مدي٨م ويمٚمٝم٤م

 اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مشمؿ ًمٞمس أنف قمغم هب٤م اطمتجقا  أهنؿ يمام. آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م ُمـ وهؿ

 ش. محده عمـ

 ذًمؽ: ُمـ اعمٜمع ي٘متيض ُم٤م اًمًٞم٤مق ذم وًمٞمسش: »2/043ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

! رسمٜم٤م: »ي٘مقل اح٠مُمقم أن ُم٘متْم٤مه ٟمٕمؿ:. ومٕمٚمف شمرك ي٘متيض ٓ اًمٌمء قمـ اًمًٙمقت ٕن

: ىمقل ُمـ اإلُم٤مم ُمٜمع وم٠مُم٤مش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىمقل قم٘م٥مش احلٛمد ًمؽ

 .ـهاش. سمٞمٜمٝمام جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم ٕنف سمٌمء: ومٚمٞمس :شاحلٛمد وًمؽ! رسمٜم٤م»
 ىمقًمف وًمٕمٛمقم أجْم٤ًم، سمٌمء ًمٞمس اًمتًٛمٞمع ىمقل ُمـ اح٠مُمقم َُمٜمْعُ  ويمذًمؽ: ىمٚم٧م



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  207 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام: »سمٕمده اًمذي وًمٚمحدي٨مش. أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص

 .شسمف
 ذم اإلُم٤مم وراء يم٤مًم٘مراءة اًمدًمٞمؾ: اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ سم٘مقًمف، ي٘مقل أن سمف آئتامم ُمـ وم٢من

 .- حمٚمف ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ُم٤م قمغم - اجلٝمري٦م
: يٕمٜمل - اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧مش: »0/201ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل وًمذًمؽ

: ضم٤مء وىمد. اإلُم٤ممُ  هب٤م ُم٠مُمقر وم٢مهن٤م ٟمّم٤ًم: احلدي٨م ذم ُمذيمقرة شمٙمـ مل وإن - اًمتًٛمٞمع

ًمف مجٞمع ذم هذا ومٙم٤منش. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام»  سمٞمٜمٝمام، جيٛمع واإلُم٤مم وأومٕم٤مًمف، أىمقا

 واعم٘م٤مرٟم٦م اًمدقم٤مء ُمداريم٦مَ  احلدي٨م هذا ذم ضم٤مء سمام اًم٘مّمد يم٤من وإٟمام اح٠مُمقم، ويمذًمؽ

 سمٞم٤من ًمٞمسش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقًمف وهق اإلُم٤مم، دقم٤مء هب٤م ًمٞمًتقضم٥م اًم٘مقًملم: سملم

 اًمُٖمٜمْٞم٦َمُ  وىمٕم٧م ىمد إذ اعم٘م٤مم: ذًمؽ ذم ي٘م٤مل ُم٤م مجٞمع سم٤مؾمتٞمٗم٤مء وإُمر اًمدقم٤مء، يمٞمٗمٞم٦م

 .شاعمت٘مدم سم٤مًمٌٞم٤من
 ُمٕمٜمك إنش: »3/421ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىمقل - ُمٜمف وأووح - وٟمحقه

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقل ُمـ قمٚمٛمتٛمقه ىمد ُم٤م ُمعش احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ىمقًمقا : »احلدي٨م

 اهلل ؾمٛمع: »سمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٝمر يًٛمٕمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ سم٤مًمذيمر: هذا ظمص وإٟمامش. محده

 سمف ي٠ميت ٕنف :شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ىمقًمف يًٛمٕمقن وٓ اجلٝمر، ومٞمف اًمًٜم٦م وم٢منش. محده عمـ

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف يٕمٚمٛمقن ويم٤مٟمقا . - سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - هاً 
 :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ذم يقاوم٘مقن ويم٤مٟمقا  ُمٓمٚم٘م٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلص سمف اًمت٠مد ىم٤مقمدة ُمع

 .سمف وم٠مُمروا :شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »يٕمرومقن وٓ سمف، إُمر إمم حيت٩م ومٚمؿ

 :- شم٘مدم يمام - اًمت٠مُملم ُم٠ًمخ٦م ُمـ ي٘مرب اعمقوع وهذاش: »2/225» احل٤مومظ ىم٤مل

َٓ : ▬ىم٤مل إذا: »ىمقًمف ُمـ يٚمزم ٓ أنف ُمـ ٤مًمِّلمَ  َو  ٓ اإلُم٤مم أنش. آُملم: وم٘مقًمقا  :♂اًمْمَّ

َٓ : ▬ىمقًمف سمٕمد ُي١َمُّمـ ٤مًّملِمَ  َو  ♂. اًمْمَّ

ش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ي٘مقل أنف هذا ذم ًمٞمس أنف يمام ي١مُمـ، اإلُم٤مم أن ومٞمف وًمٞمس

 ُم٣م ويمام ،شاًمت٠مُملم» ذم شم٘مدم يمام سحي٦م: صحٞمح٦م أظمرى أدًم٦م ُمـ ُمًتٗم٤مدان ًمٙمٜمٝمام

 .واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف اًم٤ٌمب: هذا ذم
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ش: محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ُمٕمٜمك أن ُمـ - اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ - سمف اطمتجقا  ُم٤م وأُم٤م

 ًمؽ رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف اإلضم٤مسم٦م ومتٜم٤مؾمٌف اح٠مُمقم: وأُم٤م اإلُم٤مم، طم٤مَل  ومٞمٜم٤مؾم٥م اًمتحٛمٞمد: ـمٚم٥م

: ىم٤مل وإذا: »ومٗمٞمف وهمػمه: ُمًٚمؿ قمٜمد إؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م وي٘مقيفش. احلٛمد

 .شًمٙمؿ اهلل يًٛمعش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »وم٘مقًمقا  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع»
سمف  إذش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن قمغم ذيمرشمؿ ُم٤م يدل ٓ: ي٘م٤مل أن ومجقا

 يٚمزم ٓ أنف ُمـ اًمت٠مُملم: ُم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم ُم٤م ٟمٔمػم وهق. وجمٞم٤ٌمً  ـم٤مًم٤ٌمً  يٙمقن أن يٛمتٜمع ٓ

ٜم٤مً  واح٠مُمقم داقمٞم٤مً  اإلُم٤مم يمقن ُمـ ٜم٤مً  اإلُم٤مم يٙمقن ٓ أن ُُم١َمُمِّ  ش.ُُم١َمُمِّ

 وأيب وأمحد، اًمِم٤مومٕمل، ىمقل وهق جيٛمٕمٝمام، اإلُم٤مم أن ذًمؽ وىمْمٞم٦م: »ىم٤مل

 وأُم٤م»  :ىم٤مل صمؿش. ًمف شمِمٝمد اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م واجلٛمٝمقر، وحمٛمد، يقؾمػ،

 وضمٕمٚمف سمٞمٜمٝمام، جيٛمع أنف قمغم اإلمج٤مع اًمؼم قمٌد واسمـ اًمٓمح٤موي، ومحٙمك اعمٜمٗمرد:

 اإلُم٤مم طمٙمؿ اِت٤مد قمغم ًمالشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمام: جيٛمع اإلُم٤مم ًمٙمقن طمج٦م: اًمٓمح٤موي

 .شواعمٜمٗمرد

 .اعمٜمٗمرد ذم قمٜمدهؿ ظمالف إممش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م أؿم٤مر ًمٙمـ
 صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًمّمحٞمح: وهق سمٞمٜمٝمام، اجلٛمع ًمف اظمت٤مر وًمٙمٜمف: ىمٚم٧م

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام

 .دقم٤مءيمؿ يًتج٥ْم : أيش ًمٙمؿ اهلل يًٛمع» وىمقًمف
 ([2/674) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع مـ الرفع بعد باحلؿد إمر تعؾقؾ

 اعمالئٙم٦م: ىمقل ىمقًمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف: »سم٘مقًمف آظمر طمدي٨م ذم سمذًمؽ إُمرَ  وقَمٚمََّؾ 

 .شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ 

 .اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤م شم٘مقل اعمالئٙم٦م سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف: طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  209 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 اًمذيمر، ومْمؾ شمٕمٔمٞمؿ - أقمٚمؿ واهلل - هذا ذم قمٜمدي اًمقضمف: اًمؼم قمٌد اسمـ وىم٤مل

 يًتٖمٗمرون أهنؿ اعمالئٙم٦م قمـ اهلل أظمؼم وىمد اًمذٟمقب، ويٖمٗمر إوزار، حيط وأنف

، ًمٚمذيـ  ص٤مدىم٦م، وٟمٞم٦م واضمتٝم٤مد، سم٢مظمالص، هذا ُمثؾ اًم٘مقل ُمـ ُمٜمف يم٤من ومٛمـ آُمٜمقا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذٟمقسمف همٗمرت صحٞمح٦م: وشمقسم٦م

 ًمٗمٔمٝم٤م خم٤مرج قمـ اًمت٠مويؾِ  اًمٌٕمٞمدةِ  اعمٕم٤مين اعمِمٙمٚم٦مِ  إطم٤مدي٨م هذه وُمثؾ: ىم٤مل

ه٤م واضم٥ٌم   .شاًمتٜمقير» ذم يمذا. قمٚمٞمٝم٤م اعمجتٛمع إصقل إمم َردُّ

 ([.2/680) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 احلؿد صقغ وذكر الركقع مـ الرفع عـد القديـ رفع

 :84-82 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمغم آقمتدال قمٜمد يديف ويرومع

 .ريمـ وهذا ُم٠مظمذه، قمٔمؿ يمؾ ي٠مظمذ طمتك ُمٓمٛمئٜم٤م ُمٕمتدٓ ي٘مقم صمؿ

 يم٤من وًمق ُمّمؾ يمؾ قمغم واضم٥م وهذاش  احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اًم٘مٞم٤مم هذا ذم وي٘مقل

 .آقمتدال ومقرد اًمتًٛمٞمع أُم٤م اًم٘مٞم٤مم، ورد وم٢مٟمف ُم١ممت٤م،

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اإلطمرام، شمٙمٌػمة ذم اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمغم آقمتدال هذا قمٜمد يديف  يرومع ويم٤من

 رسمٜم٤م» -2: ي٘مقل وشم٤مرةً ش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» -0: - آٟمٗم٤مً  ُمر يمام - ىم٤مئؿ وهق وي٘مقل

 .اًمقاو سمدونش. احلٛمد ًمؽ

 .سم٤مًمقاو شم٤مرةش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا» -3: ي٘مقل وأطمٞم٤مٟم٤مً 
 .شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م مهللا» -4: سمدوهن٤م وشم٤مرة
 وإًمٗم٤مظ اًمٚمٗمظ هبذا ذيمره أن سمٕمد -ش 3/408ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ش.اًمّمحٞمح» ذم ويمٚمف: »- ىمٌٚمف اًمتل اًمثالصم٦م



 221   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 . شضم٤مئز يمٚمف: وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل
 ([2/682) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالتسؿقع اإلمام جفر

: سم٘مقًمف جيٝمر أن ًمإلُم٤مم يًتح٥م: وهمػمهش احل٤موي» ص٤مطم٥م ىم٤مل: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 وين سم٤مًمتٙمٌػم، جيٝمر يمام اٟمت٘م٤مًمف، ويٕمٚمٛمقا  اح٠مُمقُمقن، ًمٞمًٛمعَ  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع»

 اًمريمقع ذم يم٤مًمتًٌٞمح سمف: وم٠مه آقمتدال، ذم يٗمٕمٚمف ٕنف :شاحلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف

 اٟمت٘م٤مَل  همػمه شمٌٚمٞمغَ  أراد وم٢من سم٤مًمتٙمٌػم، ُيِنُّ  يمام هبام، ومٞمُِنُّ  اح٠مُمقم: وأُم٤م. واًمًجقد

 ذم اعمنموع ٕنف :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »سم٘مقًمف ضمٝمر :- اًمتٙمٌػمَ  يٌٚمغ يمام - اإلُم٤ممِ 

 طم٤مل ذم ينمع إٟمام ٕنف :شاحلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف جيٝمر وٓ آرشمٗم٤مع، طم٤مل

 .شآقمتدال
 سم٤مًمتٙمٌػم ضمٝمر أنف: اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م سم٤مًمتًٛمٞمع اإلُم٤مم ضمٝمر وذم: ىمٚم٧م

ش. .. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وطملم: وومٞمف. احلدي٨م. .. اًمّمالة اومتتح طملم

 .يّمكم اهلل رؾمقل رأج٧م هٙمذا: وومٞمف. احلدي٨م
: اعمراد يٙمقن أن ٓطمتامل ذًمؽ: ذم سحي٤مً  ًمٞمس وًمٙمٜمفش. اًمتٙمٌػم» ذم ُم٣م وىمد

 إمم ًمٚمُٝمقّي  اًمتٙمٌػم: سمف ويٕمٜملش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل طملم سم٤مًمتٙمٌػم وضمٝمر

د أن وحيتٛمؾ اًمًجقد،  واهلل. سمف: أيش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل طملم وضمٝمر: اعمرا

 .أقمٚمؿ

 ([2/686) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع بعد احلؿد صقغ يف الزيادة

 ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات، ُمؾء» -5: إُم٤م ذًمؽ قمغم يزيد شم٤مرةً  ويم٤من

 .شسمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  220 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 :وإُم٤م
 ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُِمْؾءَ  سمٞمٜمٝمام، ُم٤م[ ُِمْؾءَ ] و إرض،[ ُِمْؾءَ ] و اًمًاموات، ُِمْؾءَ » -6

 .شسمٕمد رء

 اًمراضمح ذم واظمتٚمػ. ورومٕمٝم٤م اًمالم سمٕمد اهلٛمزة وسمٜمّم٥م اعمٞمؿ، سمٙمنش: ُِمؾء»

 .اًمٜمقوي ىم٤مل يمام. اًمٜمّم٥م وإؿمٝمر ُمٜمٝمام،

 .وإرض اًمًاموات عمأل أضم٤ًمُم٤ًم: يم٤من ًمق محداً : ُمٕمٜم٤مه: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 وُمؾء. »اًم٘مدر شمٕمٔمٞمؿ أو اًمٕمدد، شمٙمثػم واعمراد. وشم٘مري٥م متثٞمؾ: »اًمًٜمدي وىم٤مل

 .ششمٕم٤ممم اهلل ُم٘مدور ذم مم٤م وٟمحقمه٤م واًمٙمرد يم٤مًمٕمرضش: سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م
 أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .واًمتٓمقع اعمٙمتقسم٦م ذم هذا ي٘مقل: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ،

 صالة ذم ي٘مقهل٤م وٓ اًمتٓمقع، صالة ذم هذا ي٘مقل: اًمٙمقوم٦م أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 .شاعمٙمتقسم٦م

 اإلُم٤مم ىمقل وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت اًمِم٤مومٕمل: ىم٤مًمف ُم٤م واًمّمقاب: ىمٚم٧م

 ىمٚم٧مش: »ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل وم٘مد راهقيف: سمـ وإؾمح٤مق أمحد

 إذا: ىم٤مل ؟شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» قمغم يزيدُ  اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا: - ٕمحد يٕمٜمل -

ش. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات، ُمؾء: »ي٘مقل وطمده: يم٤من

 ش.محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم وم٘م٤مل اإلُم٤مم ظمٚمػ يم٤من وإذا

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا: »ىم٤مل ؿم٤مء وإنش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ظمٚمٗمف ُمـ وىم٤مل

 ظمٚمٗمف ُمـ وًمٙمـ ،- أمحد: يٕمٜمل - ىم٤مل يمام: - راهقيف اسمـ: يٕمٜمل - إؾمح٤مق ىم٤مل

ش. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م: »ىمقًمف إممش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اإلُم٤مم ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ي٘مقًمقن

 .ـهاش. واًمتٓمقع اعمٙمتقسم٦م ذم إزم أطم٥م إُم٤مُم٤ًم: يم٤من إذا  اجلد ُمٜمؽ: »إمم ُمدَّ  وإن

 ُم٤ًمئؾ» ذم ُم٤م وًمٕمؾ اًمٙمالم، ُمـ رء أمحد اإلُم٤مم ضمقاب ُمـ ؾم٘مط أنف واًمٔم٤مهر

 .ويقوحف يتٛمف قمٜمفش داود أيب



 222   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقل ُم٤م: ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »34 - 33» داود أبق ىم٤مل

 ُمؾء احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ىم٤مل اإلُم٤مم؟ ُمع اًمريمقع

 ًمؽ رسمٜم٤م: »ظمٚمٗمف ُمـ ي٘مقلش. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات،

 ش.ذًمؽ قمغم يزيدون ٓش. احلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م مهللا: »ؿم٤مؤوا وإنش. احلٛمد

 ي٘مقل ٓ: ىم٤مل اًم٘مٞم٤مم؟ وم٠مـم٤مل رأؾمف رومع إُم٤مم قمـ ؾمئؾ وؾمٛمٕمتف: »داود أبق ىم٤مل

 أدقمق: أظمرى ُمرة ٕمحد ىمٚم٧م: »داود أبق ىم٤مل صمؿش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »إٓ ظمٚمٗمف ُمـ

 وطمدك: شمّمكم يمٜم٧م إذا: ىم٤مل اًمريمقع؟ ُمـ رأد رومٕم٧م إذا أورم أيب اسمـ سمدقم٤مء

 .ـهاش. ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمٗمريْم٦م؟ ذم: ىمٚم٧م. ي٘مقًمف اإلُم٤مم يٙمقن أو شم٘مقًمف،
 اعمٙمتقسم٦م، ذم ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ذم واًمِم٤مومٕمل إؾمح٤مق يمالم ُمع ُمتٗمؼ أمحد ومٙمالم

 سم٥ًٌم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م شمٗمقشَمف أن ظمِمٞم٦م وًمٕمٚمف ذًمؽ، ُمـ اعم١مشمؿ يٛمٜمع يم٤من أمحد ًمٙمـ

 وي٘مقل اًم٘مٞم٤مم، يٓمٞمؾ اإلُم٤مم يم٤من إذا ذًمؽ: اؾمتح٤ٌمب إمم أظمػماً  رضمع وًمٙمٜمف ذًمؽ،

 إٟمام: »وىمقًمفش. أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم احلؼ: هق وهذا ذًمؽ،

 .شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ
 ذم يمذاش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا: »ىم٤مل ؿم٤مء وإن: »اعمروزي رواي٦م ذم شم٘مدم ُم٤م صمؿ

ش ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ىم٤مل وم٘مد زائدة: اًمقاو شمٙمقن أن وأظمِمك اًمٔم٤مهري٦م، اًمٜمًخ٦م

ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ذم اًمقاو: يٕمٜمل - ي٘مقل ٓ مهللا: »ىم٤مل إذا: ٕمحد ىمٚم٧مش: »34»

 .شٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟-
 ذًمؽ وًمٕمؾ ،شاًمقاو: »وش مهللا: »سملم اجلٛمع يرى ٓ أنف ذم ُمٜمف سيح ٟمص ومٝمذا

 ذم اًمقاردة اًمرواي٤مت وسمٞم٤من قمٚمٞمف، اًمرد ؾمٌؼ وىمد ذًمؽ، إٟمٙم٤مر ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ُمًتٜمد

 .سمٞمٜمٝمام اجلٛمع
 ([2/687) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 وٓ أقمٓمٞم٧م، ح٤م ُم٤مٟمع ٓ واعمجد، اًمثٜم٤مء  أهؾ: »ىمقًمف ذًمؽ إمم يْمٞمػ وشم٤مرة

 .شاجلَدُّ  ُمٜمؽ اجلَدِّ  ذا يٜمٗمع وٓ ُمٜمٕم٧م، ح٤م ُمٕمٓمل
 سم٤مًمرومع أو اًمثٜم٤مء أهَؾ  ي٤م: سمت٘مدير أو واعمدح، آظمتّم٤مص قمغم سم٤مًمٜمّم٥مش: أهؾ»

 .اًمنمف وهن٤مي٦م اًمٕمٔمٛم٦م،ش: اعمجد» و. اًمثٜم٤مء أهُؾ  أن٧م: سمت٘مدير

 .اًمًٜمدي ىم٤مل يمام. وهمػمهؿ اًمٕم٘مالء يٕمؿ: هٜم٤مش ُم٤مش: »ح٤م»
 واًمٖمٜمك، احلظ وهق. - اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح قمغم سم٤مًمٗمتحش: اجلد»

 واًمٕمٔمٛم٦م واًمقًمد، سم٤مح٤مل اًمدٟمٞم٤م ذم احلظ ذا يٜمٗمع ٓ: أي واًمًٚمٓم٤من: واًمٕمٔمٛم٦م

 اًمّم٤مًمح: اًمٕمٛمؾ ويٜمجٞمف يٜمٗمٕمف وإٟمام ُمٜمؽ، طمٔمُّف يٜمجٞمف ٓ: أي طمٔمُّف: ُمٜمؽ واًمًٚمٓم٤من

ْٟمٞم٤َم احلَٞم٤َمةِ  ِزيٜم٦َمُ  َواًمٌَٜمُقنَ  اَح٤مُل : ▬شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ٤ٌَمىمِٞم٤َمُت  اًمدُّ ٤محِل٤َمُت  َواًم  قِمٜمدَ  ظَمػْمٌ  اًمّمَّ

 ♂. َرسمَِّؽ 

 ([2/692) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات، ُمؾء» -8: سم٢مو٤موم٦م شمٙمقن وشم٤مرة

 ُم٤مٟمع ٓ![ مهللا]- قمٌد ًمؽ ويمٚمٜم٤م - اًمٕمٌد ىم٤مل ُم٤م أطمؼ واعمجد، اًمثٜم٤مء أهؾ سمٕمد، رء

 .شاجلَدُّ  ُمٜمؽ اجلَدِّ  ذا يٜمٗمع وٓ ،[ُمٜمٕم٧م ح٤م ُمٕمٓمل وٓ] أقمٓمٞم٧م، ح٤م

 ًمؽ ويمٚمٜم٤م: »سمٞمٜمٝمام واقمؽمض. إًمخ. ..ش ُم٤مٟمع ٓ مهللا: »ظمؼمه ُمٌتدأش: أطمؼ»

 .شقمٌد
 وارشم٤ٌمـمف سمف، ًمالهتامم اًم٤ٌمب: هذا ُمـ يٕمؽمض ُم٤م يٕمؽمض وإٟمام: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 ًمؽ ويمٚمٜم٤م ،. ..أقمٓمٞم٧م ح٤م ُم٤مٟمع ٓ: اًمٕمٌد ىمقل أطمؼ: هٜم٤م وشم٘مديره اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمٙمالم

 .ٟم٘مقًمف أن ًمٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل. قمٌد



 224   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمؼم وم٘مد اًمٚمٗمظ: هذا ومْمٞمٚم٦م قمغم فم٤مهر دًمٞمؾ اًمٙمالم هذا وذم

 ٕن قمٚمٞمف: ٟمح٤مومظ أن ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٌد، ىم٤مًمف ُم٤م أطمؼ هذا أن - اهلقى قمـ يٜمٓمؼ ٓ اًمذي

 اهلل إمم اًمتٗمقيض ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٕمٌد: ىم٤مًمف ُم٤م أطمؼ يم٤من وإٟمام هنٛمٚمف، وٓ قمٌد، يمٚمٜم٤م

 سمف، إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ سم٠منف واًمتٍميح سمقطمداٟمٞمتف، وآقمؽماف ًمف، واإلذقم٤من شمٕم٤ممم،

 .شاًمّم٤محل٦م إقمامل قمغم واإلىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، ذم اًمزه٤مدة قمغم واحل٨م
 ([2/693) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 طمتك ذًمؽ: يٙمررش. احلٛمد ًمريب احلٛمد، ًمريب» -9: اًمٚمٞمؾ صالة ذم ي٘مقل وشم٤مرة

 ؾمقرة ومٞمف ىمرأ  ويم٤من إول، ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من اًمذي ريمققمف ُمـ ٟمحقاً  ىمٞم٤مُمف يم٤من

ٌََ٘مَرة»  .شاًم
 ([2/694) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 رسمٜم٤م حي٥م يمام قمٚمٞمف: ُم٤ٌمريم٤مً ] ومٞمف، ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م» -01

 .[شويرى
: وىم٤مل اًمريمٕم٦م ُمـ رأؾمف ملسو هيلع هللا ىلص رومع سمٕمدُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وراءه يّمكم يم٤من رضمؾ ىم٤مًمف

 وم٘م٤ملش. آٟمٗم٤ًم؟ اعمتٙمٚمؿ ُمـ: »ىم٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اٟمٍمف ومٚمام ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع»

 ُمٚمٙم٤مً  وصمالصملم سمْمٕم٦م رأج٧م ًم٘مد: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م أن٤م: اًمرضمؾ

ٌَْتِدُرْوهَن٤م:  .شأوًٓ  يٙمتٌٝم٤م أُّيؿ َي
 .ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً : ًم٘مقًمف: يٕمٜمل - شم٠ميمٞمداً  يٙمقن أن حيتٛمؾ: »احل٤مومظ ىم٤مل: قمٚمٞمف ُم٤ٌمريًم٤م

 .اًمٌ٘م٤مء سمٛمٕمٜمك: واًمث٤مين. اًمزي٤مدة سمٛمٕمٜمك: إول: وىمٞمؾ. اًمٔم٤مهر وهق-: ىم٤مل



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  225 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتٗمقيض طمًـ ُمـ ومٗمٞمف :شويرى رسمٜم٤م حي٥م يمام: »ىمقًمف وأُم٤م: ىم٤مل

 .ـهاش. اًم٘مّمد ذم اًمٖم٤مي٦م هق ُم٤م
 دون سمام خيتص اًمٌْمع أن - يم٤مجلقهري - زقمؿ ُمـ قمغم رد ومٞمفش: سمْمٕم٦م: »ىمقًمف

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. اًمٕمنميـ
َتٌُِ٘مقن: أيش يٌتدروهن٤م: »ىمقًمف ًْ  ذم ص٤مطمٌف يًٌؼ أن ُمٜمٝمؿ يمؾ يريد يمت٤مسمتٝم٤م: ذم َي

 اًمت٠منٞم٨م ووٛمػم. أظمريـ وىمٌؾ ؾم٤مسم٘م٤ًم،: أي :شأوًٓ  يٙمتٌٝم٤م أُّيؿ» ىم٤مصديـ ذًمؽ،

 .اًمٙمٚمامت هلذه
 ([2/695) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إضالة أراد دـ الركقع مـ الؼقام أذكار بني اجلؿع مرشوعقة

 ققامف

 ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م إًمٞمف يْمؿ أن ويًتح٥م اعمقوع، هذا ذم اًمذيمر هذا احلدي٨م وذم

 يريد يم٤من إذا إطمقال: اظمتالف قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقًمف يم٤من مم٤م إنقاع

 . -ىمري٤ٌمً  وي٠ميت شم٘مدم، ومٞمام ذيمرٟم٤م يمام- ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤مً  اًم٘مٞم٤مم: هذا إـم٤مًم٦م

 وم٢من يمٚمٝم٤م، إذيم٤مر هذه سملم جيٛمع أن يًتح٥مش: »إذيم٤مر» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وىمد

 .شذًمؽ ُمـ أىمؾ ومالش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: »ومٕمغم اىمتٍم:
 أن وهق اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ُمذه٥م ُمـ إصح هق ح٤م خي٤مًمػ اًمٙمالم هبذا وهق: ىمٚم٧م

 رمحف اًمٜمقوي وًمٙمـ. قمٜمدهؿ ىمّمػم ريمـ ٕنف آقمتدال: هذا سم٢مـم٤مًم٦م شمٌٓمؾ اًمّمالة

ٕم٦م، ًمٞمس اهلل  احلؼ ُمع يدورون اًمٕمٚمامء: ُمـ اعمٜمّمٗملم اعمح٘م٘ملم ؿم٠من ؿم٠منف سمؾ سم٤مإلُمَّ

 ُمـ قمٜمدهؿ صح ُم٤م يتٌٕمقن سمؾ عمذه٥م: ُمتٕمّمٌلم وٓ ًمٗمئ٦م، ُمتحٞمزيـ همػم دار: طمٞم٨م

 .اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م
 قم٘م٥م صمؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اخلالفش 027 - 4/026ش »اعمجٛمقع» ذم ذيمر وىمد



 226   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

: سمـ ريمٕم٦م ذم ىمرأ  أنف: وومٞمف اًمٚمٞمؾ، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ذم طمذيٗم٦م طمدي٨م سمذيمر ذًمؽ

ٌََ٘مَرة» ٤مء» وش اًم ًَ  عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل صمؿ. ىمٞم٤مُمف ُمـ ٟمحقاً  ريمع صمؿ ،شقِمْٛمَران آلِ » وش اًمٜمِّ

 وومٞمف: »اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ. ريمع مم٤م ىمري٤ٌمً  ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً  ىم٤مم صمؿش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م محده،

 اإلـم٤مًم٦م: ُمٜمع ُمـ قمغم صٕم٥م قمٜمف واجلقاب سم٤مًمذيمر، آقمتدال إـم٤مًم٦م سمجقاز اًمتٍميح

 .ـهاش. سم٤مًمذيمر ضمقازه٤م وم٤مٕىمقى
 .- ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم يمالُمف ؾمٞم٠ميت يمام - اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اعمح٘مؼ ذه٥م هذا وإمم

 ([2/696) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرفع أدعقة يف..( الثؾج مـ ضفرين الؾفؿ) زيادة مرشوعقة عدم

 الركقع مـ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وآقمتدال اًمريمقع ُمـ اًمرومع أذيم٤مر وُمـ

 يدقمق: ًمٗمظ وذم: ي٘مقل يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أورم أيب سمـ اهلل قمٌد وقمـ: »ىمقًمف

 سم٤مًمثٚم٩م ـمٝمرين مهللا. .. اًمًامء ُمؾء احلٛمد ًمؽ مهللا: »اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا

 ش.ُم٤مضمف واسمـ داود وأبق وُمًٚمؿ أمحد رواه. ..ش واًمؼمد

 :ُمالطمٔمت٤من ومٞمف: ىمٚم٧م

 هل وإٟمام. ..ش ـمٝمرين مهللا: »ىمقًمف ُم٤مضمف واسمـ داود أيب قمٜمد ًمٞمس أنف: إومم

 .أظمريـ قمٜمد ـمرىمف سمٕمض ذم زي٤مدة

 ي٘مقهل٤م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف اًمتٍميح ـمرىمٝم٤م ُمـ رء ذم ًمٞمس اًمزي٤مدة هذه أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 مهللا: ي٘مقل يم٤من: »وأمحد ُمًٚمؿ قمٜمد وًمٗمٔمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م هل سمؾ اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد

 ..ش.. ـمٝمرين مهللا. .. احلٛمد ًمؽ

 .وصححف 272/  4 اًمؽمُمذي اًمزي٤مدة هذه أظمرج وهٙمذا



ـ اًمريمقع و  قمتدال ُم  227 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمفٓا

 هذا ُمـ إومم اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت وىمد دًمٞمؾ إمم حيت٤مج اًمريمقع سمٕمد سمام ومت٘مٞمٞمده٤م

 اًمزي٤مدة هذه ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس صحٞمح٦م سمٓمرق اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ احلدي٨م

 دقم٤مء هل سمؾ ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م سمخالف اًمريمقع سمٕمد ُم٤م أذيم٤مر ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م ٟمرضمح وًمذًمؽ

 ظمِمٞم٦مش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ُمـ اًمريمقع أذيم٤مر ذم أورده٤م مل وًمذًمؽ ُمٓمٚمؼ

 اعمٕمٚم٘م٤من ًمذًمؽ يتٜمٌف ومل ذًمؽ ومٕمؾ ىمد اًم٘مٞمؿ اسمـ يم٤من وإن ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُم٤م ومٞمٝم٤م أزيد أن

 . ومت٠مُمؾ يم٤معم١مًمػ 220/  0ش زاده» قمغم

 ([092) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 فقف آضؿئـان ووجقب   الؼقام، هذا إضالة  

 :83 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهذا ُم٠مظمذه، قمٔمؿ يمؾ ي٠مظمذ طمتك ُمٓمٛمئٜم٤م ُمٕمتدٓ ي٘مقم صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ي٘مقم يم٤من» سمؾ :- شم٘مدم يمام - ريمققمف ُمـ ىمري٤ٌمً  هذا ىمٞم٤مُمف جيٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 [ش. ي٘مقم ُم٤م ـمقل ُمـ] ٟمز: ىمد: اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل طمتك أطمٞم٤مٟم٤مً 
 ريمـ آقمتدال أن قمغم يدل احلدي٨م هذا: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤ملش: »اًمٗمتح» ذم ىم٤مل

 ٟمص هق سمؾ ذًمؽ، قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح -سمٕمده أيت: يٕمٜمل- أنس وطمدي٨م ـمقيؾ،

 شمٙمرير ومٞمف ُيًـ مل: ىمقهلؿ وهق وٕمٞمػ: ًمدًمٞمؾ قمٜمف اًمٕمدول يٜمٌٖمل ومال ومٞمف:

 وهق اًمٜمص، ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس أنف وٕمٗمفِ  ووضمفُ . واًمًجقد يم٤مًمريمقع اًمتًٌٞمح٤مت

 .وم٤مؾمد
 اًمريمقع: ذم اعمنموع اًمذيمر ُمـ أـمقل آقمتدال ذم اعمنموع وم٤مًمذيمر وأجْم٤ًم:

 محداً  احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م مهللا: »ىمقًمف ىمدر جيلء صمالصم٤مً ش اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من» ومتٙمرير

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م ذيمر صمؿ- أـمقل ذيمر آقمتدال ذم ُذع وىمدش. ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً 

 .-وهمػمه اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م
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 آقمتدال ذم زاد ُمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إٟمٙم٤مر شمرك ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم شم٘مدم وىمد

 ظمالوم٤مً  سم٤مًمذيمر: اًم٘مّمػم اًمريمـ شمٓمقيؾ ضمقاز اًمٜمقوي اظمت٤مر صَمؿَّ  وُمـ. ُم٠مثقر همػم ذيمراً 

 .ىمري٤ٌمً  ؾمٌؼ يمام. اعمذه٥م ذم ًمٚمٛمرضمح

 ذم وم٘م٤مل اًمٌٓمالن: قمدم إمِمش 0/98ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل أؿم٤مر وىمد: »احل٤مومظ ىم٤مل

 ٓ وهق ؾم٤مهٞم٤ًم، يدقمق أو اهلل، سمذيمر اًم٘مٞم٤مم أـم٤مل وًمقش: اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم يمٞمػ» شمرمج٦م

 ممـ وم٤مًمٕمج٥م. يمالُمف آظمر إمم. .. إقم٤مدة وٓ ذًمؽ، ًمف يمره٧ُم  اًم٘مٜمقت: سمف يٜمقي

 إذا» أنف ذًمؽ وشمقضمٞمٝمٝمؿ آقمتدال سمتٓمقيؾ اًمّمالة سمٓمالن - هذا ُمع - يّمحح

 سملم ـمقيؾ ومّمؾ يتخٚمؾ ٓ أن: اعمقآة ُمٕمٜمك سم٠من ُمٕمؽمضش اعمقآة اٟمتٗم٧م أـمٞمؾ:

 .اٟمتٝمك. ُمٜمٝم٤م يمقٟمف ٟمٗمل يّمح ٓ اًمنمع سمف ورد وُم٤م ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس سمام إريم٤من

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ؾمٌؼ ح٤م خم٤مًمػ. إًمخ. .. اًمتًٌٞمح٤مت شمٙمرار ومٞمف يًـ مل: وىمقهلؿ

 قمٚمٞمف واًم٘مٞم٤مس اًم٘مقل هذا اقمت٤ٌمر ومً٘مطش. احلٛمد ًمريب احلٛمد، ًمريب: »ىمقًمف ومٞمف يٙمرر

 .إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال أصٚمف: ُمـ

 يٙمقن أن وحيتٛمؾ. اًمًجقد إمم اهلقي وضمقب ٟمز: أي شٟمز ىمد» :وىمقًمف

 .شاًمٗمتح» ُمـ. اًم٘مٜمقت وىم٧م أنف فمـ أو صالة، ذم أنف ٟمز أنف: اعمراد
 ([2/698) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ذلؽ ترك مـ والتحذير وهقئتف الركقع يف بآضؿئـان إمر

 طمتك رأؾمؽ ارومع صمؿش: »صالشمف ًمٚمٛمزء» وم٘م٤مل ومٞمف: سم٤مٓـمٛمئٜم٤من ي٠مُمر ويم٤من

 صٚمٌؽ، وم٠مىمؿ رومٕم٧م: وإذا: »رواي٦م وذم» ،[شَُم٠ْمظَمَذه قمٔمؿ يمؾ ومٞم٠مظمذ] ىم٤مئاًم: شمٕمتدل

 ٕطمد صالة شمتؿ ٓ أنف: »ًمف وذيمرش ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمتك رأؾمؽ وارومع

 ٓ قمٌدٍ  صالةِ  إمم وضمؾ قمز اهلل يٜمٔمر ٓ: »ي٘مقل ويم٤منش. ذًمؽ يٗمٕمؾ مل إذا اًمٜم٤مس ُمـ

ٌَف ي٘مٞمؿُ   .شوؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م سملم ُصْٚم
شمف اًمٔمٝمر ؾمٚمًٚم٦م قمٔم٤مم: هٜم٤مش اًمٕمٔم٤مم» سمـ واعمراد  ذم ىمري٤ٌمً  شم٘مدم يمام - ووم٘مرا



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  229 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 ذم قمٔمٛملم يمؾ ُمٚمت٘مكش: َُمٗمِّمؾ» مجعش اعمٗم٤مصؾ» و. -. .. ش اًمريمقع ُمـ آقمتدال»

 .شاًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ» اٟمٔمر. اجلًد
 وهق آقمتدال، هذا ذم آـمٛمئٜم٤من سمؽمك اًمّمالة سمٓمالن قمغم يدل احلدي٨م وهذا

 .آـمٛمئٜم٤من وضمقب ُمـش صالشمف اعمزء» طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م قمغم زائد أُمر

 اًمٕمٛمؾ ومذًمؽ ُم٤م: قمٛمؾٍ  ذم إًمٞمف شمٕم٤ممم اهلل يٜمٔمر مل ُمـش: »3/266» طمزم اسمـ ىم٤مل

، همػم ؿمؽ سمال  .ـهاش. ُم٘مٌقل همػم ي٘مٞمٜم٤مً  ومٝمق ُمريض: همػم هق وإذ ُمريض 

 ([2/711) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الٔنيٙ ّضع مػسّعٔ٘ عدو

ٔاو ٍرا يف الٔطسٚ عٙل  الق
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 الؼقام هذا يف القِّسى عذ القؿـك وضع مرشوعقة عدم

 .وروده ًمٕمدم اًم٘مٞم٤مم هذا ذم إظمرى قمغم إطمدامه٤م اًمٞمديـ ووع ينمع وٓ

 [.84 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 يف القِّسى عذ القؿـك وضع عذ احلديث هبذا يستدل هؾ

 الركقع بعد الؼقام

د إن :تـبقف  طمتك رأؾمؽ وارومع صٚمٌؽ، وم٠مىمؿ رومٕم٧م: وإذا] احلدي٨م هذا ُمـ اعمرا

 .اًم٘مٞم٤مم هذا ذم آـمٛمئٜم٤من وهق واوح، سملمِّ [ ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع
ٟمٜم٤م سمٕمض اؾمتدٓل وأُم٤م  قمغم احلدي٨م هبذا وهمػمه٤م احلج٤مز أهؾ ُمـ إظمقا

ا ومٌٕمٞمدٌ  اًم٘مٞم٤مم: هذا ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ُمنموقمٞم٦م  رواي٤مت جمٛمقع قمـ ضمدًّ

 اؾمتدٓل هق سمؾ -شصالشمف اعمزء طمدي٨م: »سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمٕمروف وهق- احلدي٨م

 احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم إول اًم٘مٞم٤مم ذم ذيمر ًمف يرد مل اعمذيمقر اًمقوع ٕن سم٤مـمؾ:

 سمٕمد سم٤مًمٞمٛمٜمك اًمٞمنى سم٠مظمذ ومٞمف اعمذيمقر إظمذ شمٗمًػم يًقغ ومٙمٞمػ وأخٗم٤مفمف:

 وهل ومٙمٞمػ اعمقـمـ: هذا ذم احلدي٨م أخٗم٤مظ جمٛمقع ذًمؽ قمغم ؾم٤مقمد ًمق هذا اًمريمقع؟

 احلدي٨م ُمـ ُمت٤ٌمدر همػم اعمذيمقر اًمقوع إن صمؿ! ذًمؽ؟ ظمالف قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م شمدل

 ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م وي١ميد. - شم٘مدم يمام - اًمٔمٝمر قمٔم٤مم  ومٞمفش اًمٕمٔم٤مم» سمـ اعم٘مّمقد ٕن أخٌت٦م:

 .ُمٜمّمٗم٤مً  ومت٠مُمؾ. ُمٙم٤مٟمف وم٘م٤مر يمؾ يٕمقد طمتك اؾمتقى:... ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف
 مل ٕنف والًم٦م: سمدقم٦م اًم٘مٞم٤مم هذا ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع أن ذم أؿمؽ وًم٧ًم

 إًمٞمٜم٤م ًمٜم٘مؾ أصؾ: ًمف يم٤من وًمق -أيمثره٤م وُم٤م- اًمّمالة أطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد

 أئٛم٦م ُمـ أطمد ذيمره وٓ يٗمٕمٚمف، مل اًمًٚمػ ُمـ أطمداً  أن وي١ميده واطمد، ـمريؼ قمـ وًمق

 .أقمٚمؿ ومٞمام احلدي٨م
 قمـش 09 -08 صش »رؾم٤مًمتف» ذم اًمتقجيري اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف ُم٤م هذا خي٤مًمػ وٓ
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 ؿم٤مء: وإن اًمريمقع، ُمـ اًمرومع سمٕمد يديف أرؾمؾ ؿم٤مء: إن: »ىم٤مل أنف اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم

 قمـش 91 صش »ُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد اإلُم٤مم اسمـ ص٤مًمح ذيمره ُم٤م ُمٕمٜمك هذاش »ووٕمٝمام

 خيٓمئ، ىمد واًمرأي ورأجف، سم٤مضمتٝم٤مده ىم٤مًمف وإٟمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ذًمؽ يرومع مل ٕنف :شأبٞمف

 إُم٤مم وم٘مقل -صدده ذم ٟمحـ اًمذي يمٝمذا- ُم٤م أُمر سمدقمٞم٦م قمغم اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ ىم٤مم وم٢مذا

 سمؾ -يمتٌف سمٕمض ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمرره يمام- سمدقمٞمتف يٜم٤مذم ٓ سمف

 اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اعمذيمقر اًمقوع أن قمغم يدل ُم٤م هذه أمحد اإلُم٤مم يمٚمٛم٦م ذم ٕضمد إٟمٜمل

 يمذًمؽ أجْم٤مً  خُيَػمِّ  اإلُم٤مم أن اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ ئمـ ومٝمؾ وشمريمف، ومٕمٚمف ذم ظمػمَّ  وم٢مٟمف قمٜمده:

 .اعمراد وهق اًمًٜم٦م، ُمـ ًمٞمس اعمذيمقر اًمقوع أن ومث٧ٌم! اًمريمقع؟ ىمٌؾ اًمقوع ذم
 جم٤مل وٓ واًمتٗمّمٞمؾ، اًمًٌط شمتحٛمؾ وهل اعم٠ًمخ٦م، هذه طمقل خمتٍمة يمٚمٛم٦م هذه

 هذه ُمـش 31 ص» اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌٕم٦م ُم٘مدُم٦م ذم إًمٞمف أذت اًمذي اًمرد وحمٚمف هٜم٤م، ًمذًمؽ

 .اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م
 ٓ ريمـ آقمتدال أن اًمٕمٚمامء: وأيمثر وداود، وأمحد، اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ذه٥م هذا وإمم

 جي٥م، ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل: ىم٤مل ،ش3/409ش »اعمجٛمقع» ذم يمام سمف: إٓ اًمّمالة شمّمح

ه اًمًجقد: إمم اًمريمقع ُمـ اٟمحط ًمق سمؾ  واطمت٩م يم٤معمذهٌلم، روايت٤من ُم٤مًمؽ وقمـ. أضمزأ

 ،شصالشمف اعمزء» سمحدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م ،♂َواؾْمُجُدوا اْريَمُٕمقا : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هلؿ

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص وسم٘مقًمف شمٕم٤مروف، ٓ اًمٙمريٛم٦م وأي٦م
 ([2/711) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بعده الذي دون الركقع قبؾ الذي الؼقام يف الؼبض مرشوعقة

 ش.سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف قمغم ىمٌض اًمّمالة ذم ىم٤مم إذا يم٤من: »ُمرومققًم٤م طمجر سمـ وائؾ قمـ

 : ىم٤مل صمؿ خترجيف اإلُم٤مم ذيمر

 ويمٞمع طمدصمٜم٤مش: 391/  0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 306/  4» أمحد ورواه

 واوٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: »سمٚمٗمظ خمتٍما  سمف اًمٕمٜمؼمي قمٛمػم سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م
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/  3ش »اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ورواه. اًم٘مٞم٤مم يذيمر ومٚمؿش. اًمّمالة ذم ؿمامًمف قمغم يٛمٞمٜمف

 ـمريؼ ُمـش 309 - 306/  4» أمحد رواه وهٙمذا. ويمٞمع قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 31

 .اًم٘مٞم٤مم دون طمجر سمـ وائؾ قمـ أظمرى

 ُمـ - ويمٞمع يمرواي٦م - أجْم٤م خمتٍما  أنف احلدي٨م هذا ـمرق ذم اًم٤ٌمطم٨م يِمؽ وٓ

 اًمذي وهق يديف، ومٞمف ىمٌض اًمذي واًم٘مٞم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمّمٗم٦م اعمٌلم وائؾ طمدي٨م

 سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد قمـ: إومم: ـمري٘ملم ُمـ ذًمؽ ضم٤مء اًمريمقع، ىمٌؾ

 يديف رومع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف: طمجر سمـ وائؾ أبٞمف قمـ طمدصم٤مه أهنام هلؿ وُمقمم وائؾ

 ووع صمؿ. سمثقسمف اًمتحػ صمؿ. أذٟمٞمف طمٞم٤مل - مه٤مم وصػ - يمؼم اًمّمالة، دظمؾ طملم

 يمؼم صمؿ رومٕمٝم٤م صمؿ اًمثقب ُمـ يده أظمرج يريمع أن أراد ومٚمام. اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده

 أظمرضمف. يمٗمٞمف سملم ؾمجد ؾمجد ومٚمام. يده رومع محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل ومٚمام. ومريمع

ٟم٦م وأبقش 03/  2» ُمًٚمؿ ش 308 - 307/  4» وأمحدش 017 - 016/  2» قمقا

 طمجر سمـ وائؾ قمـ أبٞمف قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ: اًمث٤مٟمٞم٦مش. 70 و 28/  2» واًمٌٞمٝم٘مل

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مم: ىم٤مل يّمكم؟ يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة إمم ٕنٔمرن: ىمٚم٧م: »ىم٤مل

 ومٚمام. سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف أظمذ صمؿ. أذٟمٞمف طم٤مذشم٤م طمتك يديف ومرومع ومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ومٚمام. ريمٌتٞمف قمغم يديف ووع صمؿ. ذًمؽ ُمثؾ رومٕمٝم٤م يريمع أن أراد

 .ذًمؽ ُمثؾ رومٕمٝمام

 رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ يديف، سملم ُمـ اعمٜمزل سمذًمؽ رأؾمف ووع ؾمجد ومٚمام

 وهمػمهؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف. احلدي٨م..ش سم٤مًم٤ًٌمسم٦م وأؿم٤مر.. اًمٞمنى

 ُمـ آظمريـ سمرواي٦مش 707 - 706ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق صحٞمح، سمًٜمد

 زائدة ؾمٞم٤مىم٤م وأمتٝمؿ سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ يزيد قم٤مصؿ، قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ مجع قمـ إئٛم٦م

: ىمقًمف ُمٜمف ُم٤مضم٦م وٓسمـ ًمف، واًمًٞم٤مق صم٧ٌم، صم٘م٦م وهق اعمٗمْمؾ، سمـ وسمنم ىمداُم٦م سمـ

 اجلٛمٚم٦م هذه إمم اًمٜم٤مفمر ٟمٔمر وم٢مذا: ىمٚم٧مش. سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف وم٠مظمذ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م»

 ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ احلدي٨م، ُمـ خمتٍمة أهن٤م يًتحي مل إىمؾ قمغم أو يٕمٚمؿ، ومل ًمقطمده٤م،

 يدل ظمٓم٠م وهذا سمٕمده، أو اًمريمقع ىمٌؾ يم٤من ؾمقاء ىمٞم٤مم يمؾ ذم ًمٚمٞمديـ اًمقوع ُمنموقمٞم٦م

 ؾمٞم٤مق ذم وهق إول، اًم٘مٞم٤مم ذم هق إٟمام اًمقوع أن ذم سيح وم٢مٟمف احلدي٨م، ؾمٞم٤مق قمٚمٞمف
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 ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة ذم اًمٞمديـ رومع ذيمر وم٢مٟمف أسح، سمـ قم٤مصؿ

 أجْم٤م ًمذيمره اًمرومع سمٕمد اًمٞمديـ ووع وائؾ طمٗمظ ذم يم٤من ومٚمق ذًمؽ، ُمثؾ: ومٞمٝمام ي٘مقل

 ُمـ حمٚمٝم٤م قمـ اجلٛمٚم٦م شمٚمؽ ومّمٚم٧م ح٤م وًمٙمـ ىمٌٚمف، صمالصم٤م اًمرومع ذيمره ُمـ فم٤مهر هق يمام

 دون اعمٕم٤مسيـ، اًمٕمٚمامء أوم٤موؾ سمٕمض سمف وم٘م٤مل اًمرومع، سمٕمد اًمقوع أومه٧م احلدي٨م

 اسمـ رواي٦م ذيمرٟم٤م ُم٤م ي١ميمد ومم٤م. قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ ؾمٚمػ هلؿ يٙمقن أن

 ؿمامًمف أظمذ يمؼم طملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: »سمٚمٗمظ خمتٍما  سمف قم٤مصؿ قمـ إدريس

 وٌٓمٝمؿ قمدم أو اًمرواة سمٕمض ُمـ آظمتّم٤مر سم٥ًٌم اًمقهؿ هذا وُمثؾش. سمٞمٛمٞمٜمف

يت ُمـ يمثػم ذم أىمقل يمٜم٧م وًم٘مد يمثػم، ي٘مع ًمٚمحدي٨م  هذا طمقل ودرود حم٤مرضا

 مل ُمٓمٚمؼ طمدي٨م قمغم ُمٜمف اقمتامدا ضمديدة سمٌدقم٦م رضمؾ ي٠ميت أن يقؿمؽ: وؾمٌٌف اًمقوع

 صحٞمح» ذم ضم٤مء وم٘مد اًمتِمٝمد، همػم ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة وهل أٓ أجْم٤م، ُم٘مٞمد أنف يدر

 ُمـ وأظمر قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـ أطمدمه٤م اًمتِمٝمد ذم هب٤م اإلؿم٤مرة ذم طمديث٤منش ُمًٚمؿ

 إذا يم٤من: »وُمٗمّمؾ جمٛمؾ أو وُم٘مٞمد، ُمٓمٚمؼ ًمٗمٔم٤من ُمٜمٝمام وًمٙمؾ اًمزسمػم، اسمـ طمدي٨م

 ومدقم٤م اإلهب٤مم شمكم اًمتل اًمٞمٛمٜمك إصٌٕمف ورومع ريمٌتٞمف قمغم يديف ووع اًمّمالة ذم ضمٚمس

 قمغم اًمٞمنى يده ووع اًمتِمٝمد ذم ىمٕمد إذا يم٤من: »وأظمر. اجلٚمقس وم٠مـمٚمؼ ،..شهب٤م

 اجلٚمقس وم٘مٞمد. احلدي٨م..ش اًمٞمٛمٜمك ريمٌتف قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمنى، ريمٌتف

 يمؾ يِمٛمؾش ضمٚمس» إول وم٤مًمٚمٗمظ. اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ًمٗمٔم٤م وٟمحقه. سم٤مًمتِمٝمد

 ًمث٤مٟمٞم٦ما واًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة سملم واجلٚمقس اًمًجدشملم، سملم يم٤مجلٚمقس ضمٚمقس،

 ذم سمٕمْمٝمؿ ٟمرى أن يقؿمؽ: أىمقل ومٙمٜم٧م. آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمرووم٦م

 !اجلٚمًتلم ه٤مشملم

 هب٤م يِمػمون اًمٓمالب سمٕمض سم٠من زم ىمٞمؾ طمتك يًػم زُمـ إٓ ذًمؽ قمغم يٛمض ومٚمؿ 

 اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اعمتخرضملم أطمد ُمـ سمٕمٞمٜمل ذًمؽ رأج٧م صمؿ اًمًجدشملم، سملم

 اًمث٤مًمث٦م، اًمٌدقم٦م طمدوث اٟمتٔم٤مر ذم وٟمحـش 0414» ؾمٜم٦م أول ذم داري ذم زارين طملم

 اعمًتٕم٤من، واهلل اٟمتٔمرشمف، ُم٤م طمدث صمؿ آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ذم هب٤م اإلؿم٤مرة وهل أٓ

 وائؾ طمدي٨م ذم ضمٚمقس يمؾ ذم اإلؿم٤مرة ًمنمقمٞم٦م اعمقهؿ آظمتّم٤مر هذا ُمثؾ وىمع وىمد

 - 306/  4ش »أمحد ُمًٜمد» ذم وهق قمٜمف، أبٞمف قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ رواي٦م ُمـ أجْم٤م
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 - 006/  4» أظمرضمف. سمتِمٝمد شم٘مٞمٞمد دون ُمٓمٚم٘م٤م اإلؿم٤مرة: إول: وضمٝملم قمغمش 309

 وأؿم٤مر اًمٞمٛمٜمك، ُمـ اًمٞمنى ومخذه وومرش: »سمٚمٗمظ قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـش 007

 ًمٙمٜمف ،ش697/  345/  0ش »صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ويمذاش. اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف

 ُمـ وإُم٤م وائؾ ُمـ إُم٤م اًمتٗمًػم، وهذاش. اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس ذم يٕمٜمل: »آظمره ذم ىم٤مل

 ُمـش 306/  4ش »اعمًٜمد» ذم ًمف ًمٗمظ وذم. ي٠ميت ح٤م اًمراضمح هق وإول رواشمف أطمد

 :سمٚمٗمظ اًمقاطمد قمٌد رواي٦م

/  4» قمٜمده وشم٤مسمٕمفش. اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف وأؿم٤مر.. اًمٞمنى رضمٚمف اومؽمش ىمٕمد ومٚمام»

/  22» اًمٓمؼماين ورواه ُمٕم٤موي٦م، سمـ وزهػم - اًمثقري وهق - ؾمٗمٞم٤منش 308/  307

. اًمتِمٝمد سم٘مٞمد اإلؿم٤مرة: وأظمر. وآظمريـ ـمري٘مٝمام ُمـش 91 و 85 و 84 و 83 و 78

.. يتِمٝمد ىمٕمد ومٚمام: »سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 309/  4ش »اعمًٜمد» ذم وهق

 أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ وأظمرضمف صحٞمح، وؾمٜمدهش. سم٤مًمقؾمٓمك وطمٚمؼ اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف أؿم٤مر

ش 052/  0ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي قمٜمد إطمقص أبق وشم٤مسمٕمفش. 698»

 يدقمق ضمٕمؾ صمؿ: »وزاد ،ش81/  34/  22ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين

جتف إصٌٕمف، رومع صمؿ طمٚم٘م٦م، ومحٚمؼ: »سمٚمٗمظ ىمداُم٦م سمـ زائدة وشم٤مسمٕمٝمامش. سم٤مٕظمرى  ومرأ

ش 308/  4» وأمحد اًمًٜمـ، أصح٤مب ُمـ وهمػمه داود أبق أظمرضمفش. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م

 اجل٤مرود واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححفش 82/  35/  22» واًمٓمؼماين

ٟم٦م أبق وشم٤مسمٕمفش. 707ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًم٘مٞمؿ، واسمـ واًمٜمقوي  قمقا

. ُمثٚمف إدريس واسمـش. 91/  38/  22» اًمٓمؼماين أظمرضمفش. دقم٤م صمؿ: »وومٞمف سمٜمحقه،

 ش.486» طم٤ٌمن اسمـ رواه

 أيب رواي٦م قم٘م٥م اًمٓمح٤موي ىم٤ملش. 0121» اًمٓمٞم٤مًمز قمٜمد ؾمٚمٞمؿ سمـ وؾمالم

 ذم سيح وهذا: ىمٚم٧مش. اًمّمالة آظمر ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: »اعمت٘مدُم٦م إطمقص

 صمؿ يمٗمٞمف، سملم رأؾمف ومقوع ؾمجد، صمؿ: »ىم٤مل وم٢مٟمف آٟمٗم٤م، إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر قمقاٟم٦م أيب رواي٦م

 اًمٞمنى يمٗمف وووع دقم٤م صمؿ اًمٞمنى، رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ أظمرى، ريمٕم٦م صغم

 وإؾمٜم٤مدهش. سم٤مًم٤ًٌمسم٦م ودقم٤م اًمٞمٛمٜمك، ريمٌتف قمغم اًمٞمٛمٜمك ويمٗمف اًمٞمنى، ريمٌتف قمغم

 اًمريمٕمتلم ذم ضمٚمس وإذا: »وًمٗمٔمف ،شقمٞمٞمٜم٦م اسمـ وهق» ؾمٗمٞم٤من رواي٦م وٟمحقه. صحٞمح
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 إصٌٕمف وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمٛمٜمك وٟمّم٥م اًمٞمنى أوجع

 سمًٜمدش 073/  0» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمفش. اًمٞمنى رضمٚمف قمغم اًمٞمنى يده وووع ًمٚمدقم٤مء

 أن اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه ُمـ ومتٌلم: ىمٚم٧م. ٟمحقهش 885» واحلٛمٞمدي صحٞمح،

 ذم اعمٓمٚمؼ اجلٚمقس وأن اًمتِمٝمد، ضمٚمقس ذم هق إٟمام سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة أو اًمتحريؽ

 وىم٤مقمدة اًمرواي٤مت، سملم اجلٛمع ي٘متْمٞمف، اًمذي هق هذا اًمتِمٝمد، سمجٚمقس ُم٘مٞمد سمٕمْمٝم٤م

 ُمـ أطمد قمـ يرد مل وًمذًمؽ اًمٗم٘مف، أصقل قمٚمؿ ذم اعم٘مررة اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ محؾ

 وُمثؾ قمٚمٛم٧م، ومٞمام ُمٜمٝم٤م ضمٚمقس يمؾ ذم وٓ اًمّمالة ذم ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مإلؿم٤مرة اًم٘مقل اًمًٚمػ

 إقمامٓ اًمريمقع، ىمٌؾ اًمذي اًم٘مٞم٤مم ذم هق إٟمام اًمّمدر، قمغم اًمٞمديـ ووع ذم ي٘م٤مل ذًمؽ

 سمـ قم٤مصؿ قمـ اًمثقري قمـ اًمرزاق قمٌد روى ىمد: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من. اعمذيمقرة ًمٚم٘م٤مقمدة

 صمؿ: »ىم٤مل ضمٚمقؾمف ذم وآومؽماش احلدي٨م ومذيمر.. وائؾ قمـ اعمت٘مدم سم٢مؾمٜم٤مده يمٚمٞم٥م

 ؾمجد صمؿ أص٤مسمٕمف، ؾم٤مئر وىمٌض هب٤م طمٚمؼ اًمقؾمٓمك قمغم اإلهب٤مم وووع سم٤ًٌمسمتف أؿم٤مر

 سملم اجلٚمقس ذم يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة أن قمغم يدل سمٔم٤مهره ومٝمذاش. أذٟمٞمف طمذو يداه ومٙم٤مٟم٧م

 ذًمؽ روى ىمد ٟمٕمؿ: وم٠مىمقل..ش. ؾمجد صمؿ: »اإلؿم٤مرة طمٙمك أن سمٕمد ًم٘مقًمف اًمًجدشملم،

ش 307/  4» أمحد اإلُم٤مم قمٜمف ورواه ،ش69 - 68/  2ش »ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد

 اًمرمحـ طمٌٞم٥م اًمِمٞمخ وزقمؿش 35 - 34/  2ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين

 ذم ُمٗمرىم٤م واًمٌٞمٝم٘مل اًمؽمُمذي إٓ إرسمٕم٦م أظمرضمف أنف: »قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مف ذم إقمٔمٛمل

 ُمٜمٝمؿ أطمد وم٢من اًمتح٘مٞمؼ ُمقضم٥م قمـ همٗمٚمتف قمغم يدل سم٤مـمؾ زقمؿ وهقش. ؿمتك أبقاب

 قمـ اًمرزاق قمٌد سمف شمٗمرد مم٤م هذا سمؾ ،شؾمجد صمؿ: »اإلؿم٤مرة سمٕمد ىمقًمف قمٜمده ًمٞمس

 يذيمر ومٚمؿ ًمٚمثقري، ُمالزُم٤م ويم٤من اًمٗمري٤ميب يقؾمػ سمـ حمٛمد سمف وظم٤مًمػ اًمثقري،

 سمـ اهلل قمٌد شم٤مسمٕمف وىمدش. 78/  33/  22» اًمٓمؼماين قمٜمف رواه. اعمذيمقر اًمًجقد

 رسمام صدوق اًمقًمٞمد واسمـش. 308/  4» أمحد أظمرضمف. سمف. .. ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜمل اًمقًمٞمد

 ذيمروا وىمد وٓؾمٞمام اًمرزاق، قمٌد رواي٦م ُمـ أرضمح ًمف اًمٗمري٤ميب سمٛمت٤مسمٕم٦م ومروايتف أظمٓم٠م،

 وم٤مٟمٔمر اًمثقري، قمـ روايتف ُمـ أطمده٤م قمٚمٞمف، اؾمتٜمٙمرت أطم٤مدي٨م ًمف أن شمرمجتف ذم

 ي١ميمد مم٤م وإن. أوه٤مُمف ُمـ اًمزي٤مدة ومٝمذه ،شاًمذهٌل ُمٞمزان» و شطمجر اسمـ هتذي٥م»

 قمٌد ُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظ اًمث٘م٤مت ُمـ يمثػم مجع اعمحٗمقفم٦م روايتف ذم اًمثقري شم٤مسمع ىمد أنف ذًمؽ،
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 وأبق ُمٕم٤موي٦م سمـ وزهػم اعمٗمْمؾ سمـ وسمنم ىمداُم٦م سمـ وزائدة وؿمٕم٦ٌم زي٤مد سمـ اًمقاطمد

 وهمػمهؿ، قمٞمٞمٜم٦م، سمـ وؾمٗمٞم٤من ؾمٚمٞمامن سمـ وؾمالم إدريس واسمـ قمقاٟم٦م وأبق إطمقص

 ىمٌٞمؾ ذيمره٤م ىمد سمٕمْمٝمؿ إن سمؾ اًمزي٤مدة، هذه وائؾ طمدي٨م ذم يذيمروا مل مجٞمٕم٤م ومٝم١مٓء

ٟم٦م وأيب سمنم ُمثؾ اإلؿم٤مرة،  سم٠من سح وسمٕمْمٝمؿ ًمٗمٔمٝمام، شم٘مدم وىمد وهمػممه٤م، قمقا

 اًمٕمٚمامء مج٤مهػم سمف أظمذ اًمذي اًمّمحٞمح هق وهذا. ؾمٌؼ يمام اًمتِمٝمد ضمٚمقس ذم اإلؿم٤مرة

 اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس ذم سمنمقمٞمتٝم٤م ىم٤مل أطمدا أقمٚمؿ وٓ واًمٗم٘مٝم٤مء، اعمحدصملم ُمـ

 وًمٕمؾ اًمرزاق، قمٌد حلدي٨م ُمٓم٤مسمؼش اعمٕم٤مد زاد» ذم يمالُمف فم٤مهر وم٢من اًم٘مٞمؿ، اسمـ إٓ

 ُمـ ىمٚمده ُمـ ىمٚمد أو ذًمؽ، ذم ىمٚمده إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م اًمذي اجل٤مُمٕمل اًمٓم٤مًم٥م ذًمؽ

 رواي٦م ؿمذوذ راضمٕمقين اًمذيـ اًمٓمالب ُمـ وًمٖمػمه ًمف سمٞمٜم٧م وىمد اعمٕم٤مسيـ، اًمٕمٚمامء

 سمٕمض ذم اعمٕمرووملم اًمٕمٚمامء أطمد قمـ أطمدهؿ أظمؼمين وًم٘مد ووه٤مءه٤م، اًمرزاق قمٌد

 ٓ أنف قمغم يدل مم٤م وذًمؽ سمف وحيت٩م هذا اًمرزاق قمٌد سمحدي٨م يٕمٛمؾ أنف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد

 وم٢من واًمتح٘مٞمؼ، اًمتخري٩م هذا يمت٤مسم٦م إمم اوٓمرين مم٤م وهذا اًمٕمٚمؿ، هبذا ًمف اظمتّم٤مص

 ي٠مظمذ أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم ؾم٤مئال. ٟمٗمز ومٛمـ أظمٓم٠مت وإن اهلل، ومٛمـ أص٧ٌم

ط إمم يِم٤مء ُمـ ُّيدي إٟمف اًمٜم٤مس، ومٞمف اظمتٚمػ اًمذي احلؼ إمم وُّيديٜم٤م سم٠مجديٜم٤م  اًمٍما

  .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد. اعمًت٘مٞمؿ

 (.303-316/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إىل العظام ترجع حتك: بحديث آشتدٓل يستؼقؿ هؾ

 الركقع؟ مـ الؼقام يف الصدر عذ القديـ وضع عذ مػاصؾفا

 اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمتك صٚمٌؽ وم٠مىمؿ رأؾمؽ رومٕم٧م وم٢مذا» قم٤ٌمرة ؿم٤مرطم٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل

 :صالشمف اعمًئ طمدي٨م ُمـش ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم

 وم٘مرات ُمـ وم٘مرة يمؾ ُمٙم٤مٟمف إمم ويٕمقد يًت٘مر: أي واًمٔمٝمر، اًمّمٚم٥م قمٔم٤مم أي

 هذا ذم آقمتدال يمامل واعمراد ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمّمالشمف محٞمد أيب وصػ ذم ضم٤مء يمام فمٝمره،
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 .سمف اإلظمالل قمـ اًمٜمٝمل ذم أطم٤مدي٨م صح٧م وىمد اًم٘مٞم٤مم،

 ُم٤م أبٕمد ومٛمـ اًم٘مٞم٤مم، هذا ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع قمغم سمف آؾمتدٓل وأُم٤م

 يمام همػمه، وقمـ احلدي٨م هذا ؾمٞم٤مق وقمـ صالشمف، ذم اعمٕمروف ،ملسو هيلع هللا ىلص هديف قمـ يٙمقن

 .ُمقوع ُم٤م همػم ذم ذًمؽ ذطم٧م

 (239/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 الركقع مـ الرفع بعد الصدر عذ القديـ وضع مرشوعقة عدم

 [:اإلمام قال]

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص يديف رومع ًمّمٗم٦م قمٜمف اهلل ريض وائؾ ؾمٞم٤مق طمًـ ذم اًم٘مراء ًمٞمت٠مُمؾ

 يديف ومرومع: »سم٘مقًمف ُمٜمف واًم٘مٞم٤مم اًمريمقع قمٜمد قمٜمٝم٤م شمٕمٌػمه إجي٤مزه صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة

 ُمٜمف اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمٞمديـ ىمٌض ُمـ اًمٗمْمالء سمٕمض إًمٞمف يٜمًٌف ُم٤م يم٤من ومٚمق ،شُمثٚمٝم٤م

 وىم٧م ٕنف ذًمؽ، ٟمحق أوش ُمثٚمٝم٤م اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع: »ُمثالً  ًم٘م٤مل صحٞمح٤مً 

 .ُمٜمّمًٗم٤م ومت٠مُمؾ فم٤مهر، هق يمام سمٞم٤من

 (240/ 0) واٟمٔمر( 241/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 الركقع مـ الرفع بعد القِّسى عذ القؿـك وضع ثبقت عدم

 عرصكا إىل السؾػ عـد

 :لؾسائؾ كالمف مقجًفا الشقخ

 وٓ يم٤مٟمقا  اعمًٚمٛملم سم٠من شمٕمٚمؿ هؾ: وهق اًمث٤مين، اًم١ًمال قمـ اجلقاب ذم ىمقًمؽ

 أهنؿ شمٕمٚمؿ هؾ: هذا ىمٌؾ وؾم٠مختؽ ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م إول؟ اًم٘مٞم٤مم ذم أجدُّيؿ يْمٕمقن يزاًمقن

 وٓ هٜم٤م، أقمٚمؿ ىمقًمؽ ُمـ يٜمت٩م ُم٤مذا أقمٚمؿ، ٓ ىمٚم٧م اًمث٤مين؟ اًم٘مٞم٤مم ذم يْمٕمقن يم٤مٟمقا 

 !ؾمٜم٦م؟ اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمقوع أن يٜمت٩م هٜم٤مك؟ أقمٚمؿ
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 . ؾمٜم٦م همػم أنف اًمٙمالم طم٤مصؾ: السائؾ

 هذا ذم طمقادث ِتدث ىمد أنف: إذاً  همريض ُمٜمؽ، ُأريده اًمذي هذا: الشقخ

 إزُمٜم٦م ذم اح٤موٞم٦م، إزُمٜم٦م ذم ٟمٜمٔمر اًمزُمـ، هذا ذم إًمٞمف ٟمٜمٔمر ٓ ومٜمحـ اًمزُمـ،

 اًمٞمقم ًمٙمـ اًمٓمرىم٤مت، ذم واعمٌم اًمرأس طمن يٕمرومقن ُم٤م ُمثال اعمًٚمٛمقن يم٤من اح٤موٞم٦م

 .ُمٕمروف هذا

 .اعمًٚمٛملم أقمامل ُمـ يٙمـ مل ٕنف احلَْن: هذا ُٟمٜمِْٙمر ٟمحـ: وم٢مذاً 

 ُمْم٧م، سحي٦م ًمًٜم٦مٍ  إطمٞم٤مءً  يٙمـ مل إن اًمٕمٍم، هذا ذم حيدث رء أّي  يمذًمؽ

 . ومٞمف اًمٕم٤مُمؾ يم٤من ُمٝمام ٟمرومْمف ومٜمحـ

 ( 11: 40: 11/ 080/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع مـ الرفع بعد القِّسى عذ القؿـك بقضع الؼقل رد

 يُمؾُّ : شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًم٘م٤مقمدة شمنمح أن أردٟم٤م ؿمٞمخ، ي٤م :مداخؾة

 .اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف َيـْجرِ  مل قمٛمقم

 اًمٜمتٞمج٦م هذه إمم ؾم٠مصؾ يمٜم٧م أن٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك اًمّمدد هبذا يمٜم٧م وأن٤م: الشقخ

 .هل

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أجْم٤مً  قمنم هتٚمٞمٚم٦م يمؾ ُمع ُيِِمػم ص٤مر اًمذي اًمرضمؾ هذا ذيمرت ح٤م ٕين: الشقخ

 أنف أظمِمك ُم٤م أظمِمك: أىمقل أن وأردت اًمٕمٛمقم، هذا ُمـ ذًمؽ أظمذ هذا إؿم٤مرات،

 .أظمرى سمَِدقم٤مً  أظمرى قمٛمقُم٤مت ُمـ ي٠مظمذ جيلء

 يديف رومع إذا قمٌده ُمـ يًتحٞمل اهلل إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ُمثالً 

مه٤م أن يدقمقه،  ش.ظم٤مئٌتلم َيُردُّ

 سملم ُمثالً  دقم٤مء ـمقيٚم٦م، وسمٕمْمٝم٤م ىمّمػمة، سمٕمْمٝم٤م أدقمٞم٦م اًمّمالة ذم أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ
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 .آظمره إمم. .. وارمحٜمل زم اهمٗمر رب: اًمًجدشملم

 إظمػم، اًمتِمٝمد ذم ظم٤مص٦م يديف ويرومع احلدي٨م، هبذا يٕمٛمؾ واطمداً  أن رأجؽ ُم٤م

 ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمَِٞمَتَخػمَّ  صمؿ: »أرسمع ُمـ آؾمتٕم٤مذة سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هٜم٤مك طمٞم٨م

 ش.ؿم٤مء

 ضمداً  ه٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٘م٤مقمدة ضمٝمؾ هذا احلدي٨م، سمذاك قمٛمالً  يديف ويرومع يدقمق: إذاً 

 اًمٜمص قمٚمٞمف َيُدل إضمزاء هذه ُمـ ضمزء يمثػمة، أضمزاء يتْمٛمـ قم٤مم َٟمص   أيَّ  أن: وهل

 .أُم٤مُمٙمؿ أُمثٚم٦م وهذه اجلزء، هذا قمغم اًمٕمٛمؾ َيـْجرِ  مل ًمٙمـ اًمٕم٤مم،

 اًمّمٚمقات ُمـ صالةٍ  ذم اعمًجد، دظمٚمٜم٤م رأجٙمؿ؟ وُم٤م سمٛمث٤مل، ُم٤م يقُم٤مً  وأخٝمٛم٧م

 اٟمتحك واطمد يمؾ قمنمة مخ٦ًم أرسمٕم٦م ذم يم٤من ُمثاًل، اًمٔمٝمر صالة ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜمـ هل٤م اًمتل

 يٗم٘مٝمقن ُم٤م اًمذيـ ه١مٓء أُمث٤مل ُمـ اجلامقم٦م، ُمـ وواطمد اًمًٜم٦م، يّمكم أن يريد ٟم٤مطمٞم٦م

ق ح٤مذا مج٤مقم٦م ي٤م: ىم٤مل اًمٜمّمقص، شُمْٗمَٝمؿ يمٞمػ  قمٚمٞمف ىم٤مل اجلامقم٦م قمغم اهلل يد هذا؟ اًمَتَٗمرُّ

 أزيمك اًمرضمٚملم صالة: »احلدي٨م هذا ُمـ دًٓم٦م وأىمقى مج٤مقم٦م، ٟمّمكم َدقُمقٟم٤م: اًمًالم

 ٟمّمكم دقمقٟم٤مش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده، اًمرضمؾ صالة ُمـ

 أي: اًمًٚمػ قمٚمامء ي٘مقهل٤م اًمتل سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وه١مٓء؟ وه١مٓء هذا قمغم ٟمرد سمامذا مج٤مقم٦م،

 ظمػماً  يم٤من ًمق: »وهل اًمًٚمػ، ُمذه٥م قمغم وضمروا اًمًٚمػ، ُمذه٥م ومٝمٛمقا  اًمذيـ

 ش.إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م

 ٓ اًمٕم٤مُم٦م آؾمتدٓٓت هذه أن ًمٙمؿ ئمٝمر هذه، إُمثٚم٦م ُمـ شم٠مظمذه ُمث٤مل أيُّ 

 ُمـ ٟم٤مؿمئ٦م قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ٟمح٤مرب اًمتل اًمٌدع أيمثر أصؾ: أىمقل أن٤م سمؾ أبدًا، هل٤م ىمٞمٛم٦م

 .أضمزائٝم٤م سمٕمض قمغم اًمٕمٛمؾ َيـْجرِ  مل اًمتل سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت، إظمذ

 يقم اخلٓمٞم٥م يدي سملم اًمؽمىمٞم٦م وسمدأت اإلىم٤مُم٦م، وقمغم إذان قمغم اًمزي٤مدة ومٌدأت

 .اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اعمقضمقد اجلٛمٕم٦م

َ  َواْذيُمُروا: ▬واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم أصؾ هل٤م يُمٚمُّٝم٤م ومٝمذه  .[45:إنٗم٤مل]♂ يَمثػًِما  اّللَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا ▬ ًْ  .قم٤مُم٦م أدًم٦م [56:إطمزاب]♂ شَم
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 قمٛمؾ َيـْجرِ  مل قم٤مم، سمدًمٞمؾ اًمٕمٛمؾ إمم اًمٚمجقء هق: ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اًمٌدع يمؾ وم٠مصؾ

 .قمٚمٞمف اًمًٚمػ

 أنف يمت٤مب ي٘مرأ  ُم٤م جمرد سم٢مُمٙم٤مٟمف ًمٞمس اإلٟم٤ًمن اًمٕمٚمؿ، هذا اًمٌح٨م هذا: وًمذًمؽ

 قمٚمٞمف يم٤من سمام إح٤مم سمِّده احلدي٨م، ذاك ُمٕمٜمك ُم٤م احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك ُم٤م واهلل يٗمٝمؿ،

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ؼ ًمق وهذا  ُم٤م سملم ُيَٛمٞمِّز أن: وهق أٓ مجٞمٕم٤ًم، قمٚمٞمٙمؿ خيٗمك ٓ أُمراً  يتٓمٚم٥م شَمـَح٘مَّ

ءً  يّمح مل وُم٤م صح  .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ آصم٤مر ُمـ أو اًمًٜم٦م، ُمـ ؾمقا

ين هذا ٟمٜم٤م سمٕمض ُمع أن٤م أظمتٚمػ سم٠مُمر اًمتذيمػم إمم جَيُرُّ  ذم اعمِم٤ميخ ُمـ اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 اًمريمقع، ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمُٞمٛمٜمك يْمٕمقن اًمذي اهلٜمد، وهمػم اهلٜمد

 إؾمػ ُمع ومٞمٝم٤م وىمٕمقا  ه١مٓء اًم٤ًمسم٘م٦م، إُمثٚم٦م ذم ه١مٓء يٚمج٠م اًمتل اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمس

 رومع إذا يم٤من اًمرؾمقل أن ُمقوقع، وًمق وٕمٞمػ طمدي٨م وًمق قمٜمدهؿ ذم ُم٤م اًمِمديد

 ضم٤مؤوا ضم٤مؤوا؟ أجـ ُمـ ًمٙمـ اًمّمالة، ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمريمقع ُمـ رأؾمف

 .قم٤مُم٦م ٟمّمقص ُمـ

 اًمًحقر، وشم٠مظمػم اإلومٓم٤مر، سمتٕمجٞمؾ: سمثالث ُأُمرٟم٤م إنٌٞم٤مء ُمٕم٤مذ ٟمحـ: »ُمثالً 

 ش.اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم اًمُٞمٛمٜمك وووع

 اًمٜمص هذا قمغم اًمرؾمقل ومٕمؾ ضمرى هؾ مج٤مقم٦م ي٤م ًمٙمـ قم٤مم، ٟمص هذا: ًمؽ ي٘مقل

 ٓ أبداً  إئٛم٦م؟ ُمـ أطمد سمف ىم٤مل هؾ اًمًٚمػ؟ سمف قَمِٛمؾ هؾ ومٝمٛمتٛمقه؟ أنتؿ اًمذي اًمٕم٤مم

 .أطمد

 قمغم اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى ُم٤م أنف صم٧ٌم هؾ أنف: زم اؾمٛمح ؿمٞمخ، ي٤م جيٞم٥م :مداخؾة

 هذا؟

 .رداً  يًتٓمٞمٕمقن وٓ ُٟمَخٓمِّئٝمؿ، ٟمحـ اًم١ًمال هذا: الشقخ

 شمْمٕمقن هؾ شمٗمٕمٚمقن؟ يمٜمتؿ ُم٤مذا إول، اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع ي٠مت مل ًمق: هلؿ ٟم٘مقل

قمقا  أهنؿ يًتٓمٞمٕمقن ٓ هٞمئ٦م هذه ٕنف ٓ:: ي٘مقًمقن ـمٌٕم٤مً  أنٗمًٙمؿ؟ قمٜمد ُمـ  ُينَمِّ
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 .سمٕم٘مقهلؿ

 اًم٘مٞم٤مم هذا ذم يْمع يم٤من اًمرؾمقل أن ٟمص ًمٜم٤م ضمٞمٌقا  إصؾ هذا ُمع: ٟم٘مقل ٟمحـ

 يٗمٕمؾ يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل أن دًمٞمالً  دمٞمٌقا  ٓزم أنتؿ واهلل أُم٤م ُمٕمٙمؿ، ٟمٛمٌم طمتك اًمث٤مين،

 قمغم زي٤مدة واهلل ح٤مذا؟ ودهؿ، ُم٤موٞم٤مً  ؾمالطم٤مً  اختذوه اعمٌتدقم٦م ؾمٛمٕمٝمؿ ًمق وهذا يمذا،

 أن أظمل ي٤م ٟمص ه٤مت سمدقم٦م، هذه إذان، سمٕمد اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة سمٕمد إذان،

 ًمٙمـ احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م رء أيَّ  قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م! ذًمؽ؟ ومٕمٚمقا  ُم٤م أهنؿ أو قمٜمف، هنك اًمرؾمقل

 ًمق أنف: اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمٝم٤م ُيَٕمؼمِّ  واًمتل اًمرؾمقل، قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل احلٞم٤مة ٟمٕمرف ٟمحـ

ومر أُمقر هذه ٕنف ًَمٜمُِ٘مؾ: َوىَمع  مخس يقم يمؾ ي١مذن ُم١مذن ًمٜم٘مٚمٝم٤م، اهلٛمؿ قمٚمٞمٝم٤م شمتقا

 يم٤من أطمدهؿ أن رواي٦م شم٠ميت وٓ يمٚمٝم٤م، اًم٘مرون هذه متيض صمؿ صٚمقات، مخس ذم ُمرات

 .حمض اومؽماء: يٕمٜمل ؿمؽ سمال هذا اًمزي٤مدة، هبذه ي٠ميت

 اعمجتٝمديـ إئٛم٦م ُمـ ي٘مقل أطمد وٓ ُمْم٧م، اًم٘مرون يمؾ: ٟم٘مقل ٟمحـ وهٙمذا

ءً   دون ًمقاطمد ٟمحـ ٟمتٕمّم٥م ٓ إرسمٕمامئ٦م، أو إرسمٕملم أو إرسمٕم٦م يم٤مٟمقا  ؾمقا

 .ٟمٗمٕمؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ هٙمذا سم٠منف: ي٘مقل ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م أظمريـ،

 ذم اًمًقري شمٕمٌػمٟم٤م ذم سمٕمد، إٟم٤ًمن ُمـ اخل٤مص اًمٗمٝمؿ شمًٚمٞمط ُمـ يٜمِم٠م اخلٓم٠م: وم٢مذاً 

 أن يًتٓمٞمع ُم٤م خيقض وُم٤م اًم٤ًٌمطم٦م أت٘مـ ُم٤مذا؟ سمٕمدُم٤م اًمٗم٤ميش اح٤مء ذم: يٕمٜمل اًمرىمراق

 .وإومٙم٤مر أراء هبذه ًمٜم٤م يٓمٚمع جيل اًمٌح٤مر، خيقض

ج أقمرومف، قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ضم٤مءين وُمرة  شمقٟمز وهق اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمـ شَمـَخرَّ

ف دُمِمؼ ذم ويم٤من إصؾ، ، وشَمَٕمرَّ  ذم ـم٤مًم٤ٌمً  وم٘مٌٚمقه يقُمئذٍ  َزيّمٞمتف اًمذي وأن٤م قمكمَّ

 أو ؾمٜم٦م ُمٜمذ أفمـ زارين سمٚمجٞمٙم٤م، إمم ًمٚمدقمقة وم٠ُمْرؾِمؾ اًمرضمؾ، وخترج واؾمتٛمر اجل٤مُمٕم٦م،

 ُمـ ُمٕمف ضم٤مء ؿمخص وُمٕمف ُم٤ًمومر سم٤مقمت٤ٌمره وهق اعمٖمرب، صٚمٞمٜم٤م اًمٌٞم٧م ذم ؾمٜمتلم

 ُمـ رأؾمف يرومع اًمًجدشملم سملم ُأصٌٕمف يرومع سمف وم٢مذا صغم ح٤م ُمٖمريب، أصٚمف سمٚمجٞمٙم٤م

 .اًمًجدشملم سملم أصٌٕمف حيرك وهق إومم، اًمًجدة

 أن٧م يٛمٙمـ أىمقًمف، أجْم٤مً  اعمث٤مل هبذا أيت اعمِم٤مهدة، هذه أؿم٤مهد ُم٤م ىمٌؾ أن٤م يمٜم٧م

: ًمف ىمٚمٜم٤م طمدي٨م، ذم: ىم٤مل ٟم٤مىمِمتف، ؾَمٚمَّؿ سمٕمدُم٤م أُم٤مُمل، وىمع ومقضمئ٧م وم٢مذا أيمٞمد ؾمٛمٕمتف
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 ي٤م: ًمف ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل صحٞمح؟: ًمف ىمٚمٜم٤م أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم: ىم٤مل احلدي٨م؟ ويـ

ّٛمك احلدي٨م هذا طمٌٞم٥م ًَ  أىم٤ًمم ُمـ وهق اًمِم٤مذ، سم٤محلدي٨م احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد ُي

ك ح٤م ٟمحـ ٕنف اًمْمٕمٞمػ: احلدي٨م  طمجر؟ سمـ وائؾ طمدي٨م قمٛمدشمٜم٤م اًمتِمٝمد ذم ُٟمَحرِّ

 قمغم اًمٞمنى ووع اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة إمم ٟمٔمرت: »ىم٤مل

 واإلهب٤مم سم٤مًمقؾمٓمك وطَمٚمَّؼ أص٤مسمٕمف، وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ريمٌتف قمغم واًمٞمٛمٜمك اًمٞمنى ريمٌتف

ك ومرأجتف ؾم٤ٌمسمتف، ورومع  ش.هب٤م ويدقمق ُيـَحرِّ

 سمـ قم٤مصؿ هق واطمد ؿمخص قمٜمد شمٚمت٘مل اًمٓمرق هذه ـُمُرق، ًمف احلدي٨م هذا

 ِتتف، اًمٓمرق شمٕمددت أؿمخ٤مص، صمالصم٦م طمجر سمـ وائؾ قمـ وهق أبٞمف قمـ وهق يُمَٚمْٞم٥م،

 .اًمتِمٝمد ذم إؿم٤مرة ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م يمام احلدي٨م شمروي اًمٓمرق يمؾ

 ُمّمٜمػ» وذمش اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ» وذمش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد» ذم ؿمذت واطمدة ـمريؼ

٤مه ـمري٘مف وُمـش اًمرزاق قمٌد  قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمٕمٚمامء ه١مٓء شَمَٚم٘مَّ

 سم٠مصٌٕمٞمف، أؿم٤مر إومم اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع ومٚمام اًمّمالة، صٗم٦م ذيمر وائؾ قمـ أبٞمف

 .إؿم٤مرة ذم ُم٤م اًمتِمٝمد ذيمر وح٤م

ٞمف ممٙمـ ظمٓم٠م، طمدي٨م ؿم٤مذ طمدي٨م هذا ٛمِّ ًَ  سم٤محلدي٨م ُمث٤مًٓ  ٟمٕمتؼمه أو أجْم٤مً  ُٟم

 .اًمًجدشملم سملم ُم٤م إمم اًمتِمٝمد ُمـ اإلؿم٤مرة قمٚمٞمف اٟم٘مٚم٥م ٕنف اعم٘مٚمقب:

 آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر ُيـحٞمط ٓزم إٟمف: ىمٚمٜم٤م شَمْذيُمروهن٤م يمٚمٛم٦م آٟمٗم٤مً  أن٤م ىمٚم٧م سمف يمٚمف هذا

 ُم٤مذا؟ سمنمط اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ وآصم٤مر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل سم٤مًمًٜم٦م

 .يِمٕمر وٓ يريد ٓ طمٞم٨م ُمـ اًمٌدقم٦م ذم وىمع وإٓ اًمْمٕمٞمػ، ُمـ اًمّمحٞمح متٞمٞمز

 هذا ًمٙمـ أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم وُمقضمقد سم٤محلدي٨م، قمٛمؾ هذا اعمث٤مل هق وهذا

 أُمر هذا قمٚمؿ؟ ـم٤مًم٥م يمؾ اًمِم٤مذ احلدي٨م هذا يٕمرف أن ًمف أجـ ُمـ ؿم٤مذ، طمدي٨م

 .ُمًتحٞمؾ

 ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  ظمٓم٠مً  اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يرويف ُم٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م احِلَٙمؿ ُمـ َأقْمَتؼِم  أن٤م ًمذًمؽ

 سمحدي٨م، ًمٞمس ًمٙمـ طمديث٤مً  يرووٟمفش رسمف قمرف وم٘مد ٟمٗمًف قمرف ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم

 .ُمٙم٤من ذم احلٙمٛم٦م ُمـ هق ًمٙمٜمف
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 يقُمف، اًمروٞمع اًمٓمٗمؾ ُمِمٞم٦م يٛمٌم أجش؟ قمؿ ًمًف إٟمف طم٤مًمف يٕمرف ح٤م وم٤مإلٟم٤ًمن

: ي٘مقل هذا؟ ًمؽ أجـ ُمـ ًمف ىمٞمؾ وإذا أيمؼم، جمتٝمد طم٤مًمف ويٕمرف ىمٗمزه خيتٍم يٓمٚمع

 . رأجل هذا

 ختص ُمّمٞم٦ٌم وهذا اًمزُمـ، ُمّمٞم٦ٌم هذه اضمتٝم٤مد، وًمف رأي ًمف إٟم٤ًمن يمؾ ـمٞم٥م،

 .واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمٛمؾ إمم يٜمتٛمقن ُمـ

م وأن رؿمدٟم٤م، ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل  اًمٕمٛمؾ ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م وأن ؾمٚمقيمٜم٤م، ُيَ٘مقِّ

 .اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ إمم اًمقصقل ـمرق ٟمٕمرف أن يًتٚمزم اًمذي اًمّمحٞمح، سم٤مًمٕمٚمؿ

 (  11: 30: 53/ 097/واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع مـ الرفع بعد الصدر عذ القديـ وضع

 ويًتح٥م: ي٘مقل اهلل رمحف طمزم اسمـ وضمدت أن٤م: ؾم١مازم ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 وُمٕمٚمقم يمٚمف، وىمقومف ذم اًمّمالة ذم اًمٞمنى ذراقمف قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع أن ًمٚمٛمّمكم

 هذا ومٕمغم وىمقف، يًٛمك اًمريمقع سمٕمد ويمذًمؽ ًمٖمقي، وىمقف يًٛمك اًمريمقع ىمٌؾ

 ُمـ اهلل رمحف طمزم اسمـ اٟمتٝمك أن سمٕمد صمؿ اًم٘مٌض، قمغم يدل اهلل رمحف طمزم اسمـ يٙمقن

 قمغم يدل طمزم اسمـ[ ومٙمالم] طمٜمٞمٗم٦م وأيب واًمِم٤مومٕمل أمحد قمـ هذا ُٟم٘مؾ: ىم٤مل اعم٠ًمخ٦م

 اًمريمقع؟ سمٕمد اًم٘مٌض

 اًمٞمقم.. اًمٞمقم ومٞمف اعمتٜم٤مزع اًمقوع قمغم دًٓم٦م ومٞمف ًمٞمس أظمل اًمٙمالم هذا: الشقخ

 طمزم اسمـ يمالم ُمـ واًمدًمٞمؾ أبًدا، ُمنموقًم٤م ُم٤م يقًُم٤م يٙمـ مل اًمقوع هذا هذا، قمٍمٟم٤م ذم

 طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ًمألئٛم٦م اًمريمقع سمٕمد اًمقوع ؿم٤مُماًل  شمٗمٕمٚمف أن٧م اًمذي اًمقوع يٕمٜمل أنف

: أي ىمٞم٤مم، يمؾ ذم يمالُمف شمٗمن أن جي٥م وًمذًمؽ سمذًمؽ، ي٘مقًمقن ٓ وه١مٓء اًمِم٤مومٕمل،

 اًمريمٕم٦م ذم.. اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمريمٕم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم وإٟمام إول، اًم٘مٞم٤مم ذم هذا وًمٞمس ريمٕم٦م، يمؾ ذم

 طمزم اسمـ ًمٙمالم ِتٛمٞمؾ هذا ىمٞم٤مُم٤من، ومٞمٝم٤م إومم اًمريمٕم٦م يٕمٜمل ٓ ومٝمق واًمراسمٕم٦م، اًمث٤مًمث٦م

 .يريده ٓ ُم٤م اعمٕمٜمك ُمـ
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 اًمًٞم٤مق: اًمٕمٚمامء ي٘مقل: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ومٝمؿ ذم سم٠مؾمٚمقب ٟمذيمريمؿ أن ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م

 ُمـ ومّمؾ ُمـ يت٤ٌمدر اًمذي اًمٕمٛمقم ي٘مٞمد وؾمٞم٤مىمف اًمٙمالم ؾم٤ٌمق اعم٘مٞمدات، ُمـ واًم٤ًٌمق

 ذم ُمٜمف شمٗمٝمؿ أن ممٙمـ ىمٞم٤مم، يمؾ ذم: طمزم اسمـ يمالم شم٘مرأ  ح٤م وم٠من٧م اًمٙمالم، هذا ومّمقل

 طمٞم٨م يمالُمف شم٤مسمٕم٧م إذا ًمٙمـ اًمقاطمدة، اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم وًمق: أي ىمٞم٤مم، يمؾ

 يم٤من: وم٢مًذا اًمث٤مين، اًم٘مٞم٤مم هبذا ي٘مقًمقن ٓ وه١مٓء واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ذًمؽ يٕمزو

 ُم٤م وًمقٓ شمٗمٝمٛمف، أن٧م اًمذي اًمٕمٛمقم هذا يٕمـ مل أنف قمغم دًمٞماًل  طمزم اسمـ يمالم ؾمٞم٤مق

 وٓ أن٧م وهٚمؽ ذه٥م ح٤م اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذقمٞم٦م ُمـ اًمٞمقم ي٘م٤مل

 وإٓ اًمريمقع، سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع ومٞمٝم٤م أدظمؾ سم٠منف طمزم اسمـ يمالم شمٗمن أن إمم همػمك

 هبذا ي٘مقل إئٛم٦م ُمـ أطمد وٓ إئٛم٦م، إمم قمزوه ذم سيح ىمٚمٜم٤م يمام اًمٙمالم ؾمٞم٤مق

 .إـمالىًم٤م اًمقوع

 ًمف شمٜمٌف ًمق أنف اقمت٘م٤مدي وذم ضمًدا، ه٤مم رء إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد أن٤م: وظمت٤مًُم٤م

 قم٤مم ٟمص يمؾ: اًمٞمقم اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م خيتٚمػ اًمتل اعم٤ًمئؾ هذه سمٕمض ومٝمؿ قمغم ًم٤ًمقمدٟم٤م

 اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمـ اًمٕم٤مم اًمٜمص ذاك ُمـ سمجزء اًمٕمٛمؾ يث٧ٌم مل يمثػمة أضمزاء يتْمٛمـ

 يقوح اعمث٤مل وًمٙمـ ُمٗمٝمقم وًمٕمٚمف أصقزم، يمالم هذا ُمنموع، همػم اجلزء هبذا وم٤مًمٕمٛمؾ

هُب٤َم إَُْمث٤َمُل  َوشمِْٚمَؽ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُرونَ  ًَمَٕمٚمَُّٝمؿْ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ٟمَْيِ  .[20:احلنم]♂ َيَتَٗمٙمَّ

 اًم٥ًٌم هق اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه قمـ اًمٖمٗمٚم٦م: يديف سملم ؿمٞمًئ٤م أذيمر أن أريد اعمث٤مل ىمٌؾ

 احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ وٟمحـ وطمديًث٤م، ىمدياًم  اعمًٚمٛملم سملم اًمٌدع اٟمتِم٤مر يمثرة ذم إول

 شمٚمؽ ٟمح٤مرب ُمثاًل  احلًٜم٦م اًمٌدقم٦م سم٤مؾمؿ وإو٤موم٤مت زي٤مدات دون سم٤مًمًٜم٦م اًمتٛمًؽ قمغم

 يًتدل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م هذه ُمثؾ ُمـ أدًم٦م هل٤م ضمٚمٝم٤م إىمؾ قمغم أو يمٚمٝم٤م أهن٤م ُمع اًمٌدع

 ُمـ اجلزء هذا ذم جير مل اًمٕمٛمؾ أن ُمع اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ أضمزاء ُمـ ضمزء قمغم سمٕمٛمقُمٝم٤م

 طمج٦م وهل – أنف سمحج٦م يمثػمة سمدع إطمداصمٝمؿ اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمٜمٙمر ٟمحـ يمذًمؽ اًمًٚمػ،

 اجلٛمٚم٦م هبذه ٟميهب٤م ٟمحـ اًمٌدع يمؾ إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػًما  يم٤من ًمق – وصحٞمح٦م ص٤مدىم٦م

 ذم شم٠مُمٚمٜم٤م ًمق ًمٙمٜمٜم٤م إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػًما  يم٤من ًمق: ؿمؽ سمال وىمقاقمده٤م أصقهل٤م ًمف وهل

 ًمٞمس ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة قم٤مُم٦م أدًم٦م هل٤م ًمقضمدٟم٤م اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمٜمٙمره٤م اًمتل اًمٌدع هذه

 اًمِم٤مم وذم قمامن ذم قمٜمدٟم٤م هق ُم٤م ظمذ: ُمثاًل  يٕمٜمل اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن وذم سمؾ اًمًٜم٦م ذم وم٘مط
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: يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م، شمذيمػم يًٛمقه إذان يدي سملم.. إذان وذم إذان يدي سملم اًمزي٤مدة ُمـ

 ُمـ اًمرؾمقل قمغم صالة ومٝمق إذان سمٕمد أُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم وصالة آي٤مت

 سم٘مقًمف يّمدُمقٟمٜم٤م ومٝمؿ سمدقم٦م، هذه: ٟم٘مقل أن ذم ٟمؽمدد وٓ ٟمتقرع ٓ ٟمحـ اعم١مذن،

٤َم َي٤م: ▬ي٘مقل واهلل اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمًتٜمٙمرون.. شمٕم٤ممم ـَ  َأُّيُّ ِذي  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  ًْ  أصقل قمٚمؿ وقء قمغم ٟمدرؾمف أن أردٟم٤م إذا اًمدًمٞمؾ هذا [56:إطمزاب]♂شَم

 َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا : ▬ىم٤مل ٕنف اًمٕم٤مم: سم٤مًمٜمص اؾمتدٓل هذا هق؟ ُم٤م اًمٗم٘مف،

ٚمِٞماًم  ًْ  ُمرضمٕمٝمؿ ُمث٤مل وهذا اًمٌدقم٦م أهؾ: إًذا أـمٚمؼ، وإٟمام ُمٙم٤مًٟم٤م طمدد ُم٤م [56:إطمزاب]♂شَم

 جير مل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م سمدٓٓت آؾمتدٓل هق ًمٌدقمٝمؿ شم٠مجٞمدهؿ ذم وأبًدا دائاًم 

 أن وًمق ضمًدا، ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م هذه اًمٕم٤مم، سم٤مًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف يًتدًمقن اًمذي اجلزء هبذا اًمٕمٛمؾ

 ي٘مقل وهلذا اًمٕم٤مُم٦م، إدًم٦م هذه ُمـ أصاًل  هل٤م. .. سمدقم٦م يٜمٙمر طمٞمٜمام دائاًم  ومٙمر أطمديمؿ

 :ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمٌدقم٦م أن: اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم

 اًمٙمت٤مب ذم أصؾ هل٤م ًمٞمس اًمتل هل احل٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م: إو٤مومٞم٦م وسمدقم٦م طم٘مٞم٘م٦م، سمدقم٦م

 جمٌقر، اإلٟم٤ًمن أن سم٤مجلؼم يم٤مًم٘مقل إُمثٚم٦م سمٕمض ذًمؽ قمغم وييب ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمًٜم٦م

 .هٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ُّيٛمٜم٤م وٓ ذًمؽ، وٟمحق سم٤مإلرضم٤مء واًم٘مقل

 أو زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا اًمتل هل: ي٘مقل اإلو٤مومٞم٦م، اًمٌدقم٦م إظمرى اًمٌدقم٦م

 أصاًل  هل٤م دمد مل أظمرى زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت وإذا أصاًل، هل٤م وضمدت ضم٤مٟم٥م ُمـ

 .سمدقم٦م هذه أن طمٞمٜمذاك ومٞم٘م٤مل

 أطمدهؿ أن ًمق ًمٙمـ قمٚمٞمف، اعمٌتدقم٦م قمٛمؾ سمٕمد جير مل ُمثاًل  ًمٙمؿ ٕرضب أن أقمقد

 ٟمدظمؾ دائاًم  ٟمحـ إًمٞمف، ٟمٔمريمؿ أخٗم٧م أن أريد اًمذي وهذا دًمٞماًل، ًمف ًمقضمد ذًمؽ ومٕمؾ

 ًمف زيـ داظماًل  أن ومٚمق ًمقطمده، ُمٜم٤م يمؾ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ومٜمّمكم اًمٗمرائض ٕداء اعم٤ًمضمد

 سمٛمثؾ وحيت٩م مج٤مقم٦م، ٟمّمكم شمٕم٤مًمقا  سم٤مًمًٜم٦م ٟمتٗمرق ٟمحـ ح٤مذا! مج٤مقم٦م ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من،

 دًٓم٦م قم٤مُم٦م؟ أو ظم٤مص٦م طمج٦م.. طمج٦م هذهش اجلامقم٦م قمغم اهلل يد: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 أظمص هق سمام قمٚمٞمٜم٤م حيت٩م ىمد سمؾ مج٤مقم٦م، وهذهش اجلامقم٦م قمغم اهلل يد: »ـمًٌٕم٤م قم٤مُم٦م

 أزيمك اًمثالصم٦م صالة وطمده، اعمرء صالة ُمـ أومْمؾ آصمٜملم صالة: »احلدي٨م ذم ومٞم٘مقل
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 أهن٤م ًمق اجلامقم٦م ذم اًمّمالة هذه ذم رأجٙمؿ ومام وهٙمذاش آصمٜملم صالة ُمـ اهلل قمٜمد

 اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م هذه ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م؟ إدًم٦م هذه ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م يدل أٓ طمدصم٧م

 ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أراده٤م اًمتل إضمزاء ِتٍم مل ٕهن٤م اًمدًٓم٦م: واوح٦م

سمٜم٤م دة يم٤مٟم٧م ًمق سم٤مًمذات اجلزئٞم٦م هذه أن: ضمقا  قمٛمؾ جلرى وذاك احلدي٨م هبذا ُمرا

 ذم يدظمؾ ٓ اًمٕم٤ٌمدة هذه ُمـ اجلزء هذا أن ذًمؽ دل يٗمٕمٚمقا  مل وإذ ذًمؽ، قمغم اًمًٚمػ

 واوح؟ هذا اعمث٤مل أفمـ وذاك، اًمٜمص هذا قمٛمقم

 أت٤ٌمع طمً٘م٤م ؾمٚمٗمٞملم ٟمٙمقن طمتك ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م يٙمقن أن ومٞمج٥م يمذًمؽ إُمر إذا

 ذم ٟمٙمقن ومٚمٙمل قم٤مم سمٜمص آؾمتدٓل سم٤مًمٜم٤م ذم[ ظمٓمر] يمٚمام: وهل اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ

 اًمًٚمػ ذًمؽ ومٕمؾ هؾ ٟمٜمٔمر أن جي٥م اًمٌدقم٦م إمم اًمًٜم٦م ُمـ[ آٟمت٘م٤مل] ُمـ قمّمٛم٦م

 ..اعمٌتدقم٦م ومٞمف وىمع سمام وىمٕمٜم٤م وإٓ ٓ؟ أم اًمّم٤مًمح

 ( 11:43:58/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 الركقع مـ الرفع بعد القضع

 ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم وىمٗم٧م ح٤م اًمٌٞم٧م ذم ؾم٠مختؽ ؾم١مال ومٞمف ظمػم، اهلل ضمزاك: السائؾ

 ؾمٛمح٧م؟ ًمق ؿمٞمخ ي٤م شمقوٞمحٝم٤م ممٙمـ اًمريمقع، ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمّمدر ذم إجدي

 وإقمجٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اعمِم٤ميخ سمٕمض هب٤م ي٘مقل ُم٠ًمخ٦م هذه: الشقخ

 اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ أنف احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ واًمًٜم٦م، سم٤محلدي٨م اًمتٛمًؽ قمغم ُمٕمٜم٤م حيرصقن ممـ

 ُمثؾ يقضمد ٓ اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مٌض يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم سيح ٟمص

 اًمٚمٖمقي٦م سمدًٓمتٝم٤م شمدل اًمّمح٤مسم٦م أىمقال ُمـ أطم٤مدي٨م ه١مٓء وطمج٦م إـمالىم٤ًم، اًمٜمص هذا

 ومٞمف آؾمتدٓل هذا أنف إٓ اًمث٤مين، سم٤مًم٘مٞم٤مم وًمٜمًٛمٞمف اًم٘مٞم٤مم هذا أجْم٤مً  شمِمٛمؾ أهن٤م اًمٕم٤مُم٦م

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ وذًمؽ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  يمٌػم ظمٚمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ ًمٞم٧ًم هل إطم٤مدي٨م هذه أيمثر أن: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

: ي٘مقل طمجر سمـ وائؾ ُمثالً  وم٤مًمّمح٤ميب اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض يمالم ُمـ هل وإٟمام واًمًالم،
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 قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا اهلل رؾمقل يم٤من: ي٘مقل هق اهلل، رؾمقل يم٤من

 ٕطم٤مدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ذًمؽ وقمغم ىمٞم٤مم، يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم ًمٗمظ ىم٤مم إذا: وم٘مقًمف اًمٞمنى،

 اًمٞمٛمٜمك سمقوع ي١مُمرون يم٤مٟمقا : »ىم٤مل اًم٤ًمقمدي، ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ ُمثالً  يمحدي٨م أظمرى

 أـمٚمؼ إول احلدي٨م هٜم٤م، احلديثلم سملم ومرق ٟمالطمظ ٟمحـش اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم

 اًم٘مٞم٤مم ذيمر وُم٤م اًمّمالة، أـمٚمؼ أظمر احلدي٨م سمٞمٜمام اًم٘مٞم٤مم، سم٤مًمذيمر وظمص اًم٘مٞم٤مم،

 ش.اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع ي١مُمرون يم٤مٟمقا » إـمالىم٤ًم،

 ُمٕمٜمك اًمث٤مين ُمـ ؾمٜمٗمٝمؿ احلديثلم ُمـ يمؾ   ذم اإلـمالىملم ُمـ يمؾ   إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا

 إول اًم٘مٞم٤مم ومٞمف ومدظمؾ اًم٘مٞم٤مم ًمٗمظ ذيمر إول وم٤معمٕمٜمك إول، اعمٕمٜمك ُمـ أوؾمع

 اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ومٞمف دظمؾ: وم٢مذاً  اًمّمالة، ذيمر اًم٘مٞم٤مم يذيمر مل أظمر احلدي٨م اًمث٤مين، واًم٘مٞم٤مم

 أقمٜمل وأن٤م اًمقوع، هذا يٜم٤مذم ُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم يٕمرف ٓ اًمّمالة ذم آظمر ُمٙم٤من وأي

 ومٞمام اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس وأُم٤م اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس ظم٤مص٦م سمّمقرة سمذًمؽ

 اًمًجدشملم سملم ضمٚمس إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من يٍمح طمديث٤مً  ٟمر مل واـمٚمٕم٧م قمٚمٛم٧م

 ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمجد ٓ أنٜم٤م يمام اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع

 قمٛمقم ٟمٕمٛمؾ أن أردٟم٤م وم٢مذا اًمّمالة، ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع أجْم٤مً  يم٤من اًمريمقع

 .احلديثلم سملم اًمٗمرق هق هذا اًمًجدشملم، سملم أجْم٤مً  ٟمْمع ٓزم اًمث٤مين اًمٜمص

 ذم واًم٥ًٌم سمف، يٕمٛمؾ ٓ هذا قمٛمقم اًمث٤مين أو إول احلدي٨م هذا أن اًمقاىمع ًمٙمـ

 :ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ

 إذا قمام ومْمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ صدر يم٤من ًمق اًمٕم٤مم اًمٜمص وهق

 ًمٙمـ ىم٤مل، اًمرؾمقل أن ذيمر ومٞمف ُم٤م احلديثلم أن شمرون وأنتؿ اًمّمح٤ميب ُمـ صدر يم٤من

 يذيمر ُم٤م سمٙمذا، ي١مُمرون يم٤مٟمقا  أو. يمذا ومٕمؾ اًمرؾمقل أن: ي٘مقل اًمّمح٤ميب ذيمر ومٞمف

 هنك» سمٙمٚمٛم٦م شمّمدر اًمتل إطم٤مدي٨م: أي اًمٜمقاهل سم٤مب اًم٤ٌمب هذا وُمـ اًمٜمٌقي، اًمٚمٗمظ

 ُمٕمٜمك قمـ طمٙم٤مي٦م هنك إًمٗم٤مظ هذه يمذا، قمـ هنك يمذا، قمـ هنكش يمذا قمـ اهلل رؾمقل

 . هنك: سمٚمٗمظ اعمٕمٜمك هذا قمـ يٕمؼم ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ اًمّمح٤ميب ومٝمٛمف

 وسملم اًمرؾمقل ُمـ اًمّم٤مدر اًمٚمٗمٔم٦م سملم ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يالطمظ أن أريد
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 ؿمؽ ومال اًمرؾمقل، ُمـ ومٝمٛمف ُمٕمٜمك قمـ ُمٕمؼماً  يٙمقن ٕنف اًمّمح٤ميب ُمـ اًمّم٤مدر اًمٚمٗمظ

 اعمٕمٜمك، ووم٤مئدة اًمٚمٗمظ وم٤مئدة: وم٤مئدشم٤من ومٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمّمح٤ميب ٟم٘مٚمف اًمذي اًمٚمٗمظ أن

 سمخالف سم٤معمٕمٜمك، شمٚمٗمظ وإٟمام هبذا، شمٚمٗمظ ُم٤م اًمرؾمقل أن: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ أنف سمحٞم٨م

 هنك: اًمّمح٤ميب ي٘مقل ح٤م ٟمدري، ُم٤م اًمرؾمقل ًمٗمظ أُم٤م اعمٕمٜمك، هذا: ٟم٘مقل اًمث٤مين اًم٘مًؿ

 ىم٤مل: ىم٤مل ًمق اًمرؾمقل، ًمٗمظ ُم٤م ٟمٕمرف ُم٤م.  ُمثاًل، ىم٤مئامً  آٟمتٕم٤مل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 هنك: ي٘مقل ح٤م أُم٤م واوح، وُمٕمٜم٤مه ًمٗمٔمف هذا: ٟم٘مقل. ىمٞم٤مُم٤مً  شمٜمتٕمٚمقا  ٓ: اهلل رؾمقل

 حيت٩م هؾ: احل٤مًم٦م هذه ذم اعمٕمٜمك، إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ ًمٙمـ اًمرؾمقل ًمٗمظ إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ ُم٤م اهلل رؾمقل

 اعمٕمٜمك؟ هبذا

 أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٤ًمقمدٟم٤م اًمّمح٤ميب وًمٗمظ اًمرؾمقل ًمٗمظ سملم اًمتٗمريؼ وًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 ُمع طمٞمٜمذاك اًمرؾمقل سمٚمٗمظ وم٤مًمتٛمًؽ اًمتٕم٤مرض ُمـ رء ومٞمٝمام ظمؼمان ضم٤مءٟم٤م ُم٤م إذا

 .ُمٕمٜمك ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع اًمّمح٤ميب سمٚمٗمظ اًمتٛمًؽ ُمـ أىمقى اعمٕمٜمك

ظ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ًمق اعمٝمؿ  ضمزء صمؿ يمثػمة، أضمزاء يِمٛمؾ قم٤مم سمٜمص شَمَٚمٗمَّ

 وٓ اًمٕم٤مم اًمٜمص ُمـ خيرج اجلزء ومٝمذا قمٚمٞمف، اًمًٚمػ قمٛمؾ جير مل إضمزاء هذه ُمـ

 ومرع ًمٙمـ يمثػمة، ومروع يمثػمة أضمزاء يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص اعمقوقع، ذم اًمدىم٦م هٜم٤م سمف، يٕمٛمؾ

 اًمٗمرع، هبذا ومٕمٚمقا  ُم٤م واًمًٚمػ اًمرؾمقل أن سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٜم٤م اًمٗمروع هذه ُمـ

 اًمٕمٚمامء يمؾ يٕمرومٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه اًمٕم٤مم، اًمٜمص ذم داظمالً  يم٤من وًمق سمف ٟمٕمٛمؾ ُم٤م: إذاً 

 اًمٌمء أن ُمثالً  ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم آؾمتدٓل ـمري٘م٦م يالطمٔمقن اًمذيـ

 والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ اًمٌدع، ُمـ إهن٤م: ي٘م٤مل إُمقر قمنمات اًمٗمالين واًمٌمء اًمٗمالين

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 ٟمص وٛمـ وشمدظمؾ إٓ سمدقم٦م ُمـ ُم٤م وشمًٕملم شمًٕم٦م اًمديـ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم أنف ُمع

 سمٌدقمٞمتٝم٤م ٟمٗمًف ىمرارة ذم هق ُم٘متٜمع سمدقم٦م أي يتّمقر أن ُمٜمٙمؿ طمد وا يمؾ شمّمقر قم٤مم،

 ُمًتٕمد وأن٤م يًتحي، مل وإن اًمٌدقم٦م، شمٚمؽ يِمٛمؾ قم٤مُم٤مً  ٟمّم٤مً  ومًٞمجد ىمٚمٞمالً  ًمٞمٗمٙمر صمؿ

 ضمري٤من قمدم إمم اًمٜمٔمر دون اًمٕم٤مم اًمٜمص هبذا يٕمٛمؾ أن أراد ُم٤م إذا قم٤مُم٤مً  ٟمّم٤مً  ًمف أذيمر أن

 هذا قمغم أرضب وأن٤م ؾمٜم٦م، اًمٌدقم٦م هذه ص٤مرت سمدقم٦م ؾمٛمٞمٜم٤مه اًمذي اجلزء سمذاك اًمٕمٛمؾ
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 شمت٘مٌٚمف اًمٜمٗمقس ودمد سمف، ُمِمٖمقًم٦م ًمٞم٧ًم أذه٤مهنؿ اًمٜم٤مس ٕن ضمداً  واوح٤مً  ُمثالً 

 قم٤مم ٟمص هذا. اجلامقم٦م ُمع اهلل يد: اجلامقم٦م قمغم ِتض أطم٤مدي٨م قمٜمدٟم٤م: ُمثالً  سمنقم٦م،

 قم٤مم ٟمص. اجلامقم٦م قمغم اهلل يد اضمتامع، يمؾ اعم٘مّمقد هؾ ًمٙمـ اضمتامع، يمؾ قمغم حيض

 ُم٘مٞمد؟ أم وؿمٛمقًمف إـمالىمف  قمغم اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا هؾ

 حيتجقا  إٟمٙم٤مره٤م إمم شم٤ٌمدر اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم وـمٛم٧م قمٛم٧م سمدقم٦م أي أن

 اًمٌمء، هذا يٗمٕمٚمقن يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ه١مٓء اجلامقم٦م، قمغم اهلل يد! أظمل ي٤م: قمٚمٞمؽ

 اجلامقم٦م، قمغم اهلل يد: ؾمٜمداً  شمّمح ٓ يم٤مٟم٧م وإن شمتٛم٦م ًمٚمحدي٨م أن ظم٤مص٦م ؿم٤مذ، وم٠من٧م

 اجلامقم٦م شمريم٧م أنؽ إمم سم٤مًمًٜم٦م ُمتٛمًؽ وأن٧م ومٞمٜمًٌقك. اًمٜم٤مر ذم ؿمذ ؿمذ وُمـ

 يمؾ ًمٞمس: إذاً  اجلامقم٦م، قمغم اهلل ومٞمد اًمٜم٤مر، ذم اهلل ؾمٛمح ٓ وم٠من٧م قمٜمٝم٤م، وؿمذذت

 وٓ هدى همػم قمغم ُم٤مؿملم اًمذيـ اجلامهػم ه١مٓء ُمع ٟمحـ ٟمٙمقن ٓزم وإٓ مج٤مقم٦م،

 .ُمٜمػم يمت٤مب

 سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م صالة: »اعمقوقع ذم أظمص طمدي٨م إمم ٟم٠ميت

 ٟمريد صالة أي أو ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة ذم اعمًجد دظمٚمٜم٤م ومٚمقش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع أو

 اًمًٜم٦م يّمٚمقن اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ شمقارث يمام مجٞمٕم٤مً  ومٜمحـ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ٟمّمكم أن

 دظمٚمقا  ح٤م ٕطمدهؿ سمدا ومٚمق اإلُم٤مم، وراء مج٤مقم٦م صٚمقا  اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وم٢مذا ومرادى،

 ٟمّمكم شمٕم٤مل أظمل ي٤م ه٤مه ًمقطمده، اًمًٜم٦م يّمكم أن يريد ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك واطمد يمؾ اعمًجد

 درضم٦م، وقمنميـ سمًٌع اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م وصالة اجلامقم٦م، قمغم اهلل يد مج٤مقم٦م،

 ُمقىمٗمٜم٤م؟ يٙمقن ُم٤مذا

: أي اجلزئٞم٦م هذه ًمٙمـ صح،: ًمف ٟم٘مقل قم٤مم، طمدي٨م هذا أظمل ي٤م ٓ،: ًمف ٟم٘مقل

 اًمٕم٤مم اًمٜمص ذم داظمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمق مج٤مقم٦م شمّمٚمٞمٝم٤م أن شمريد أن٧م اًمتل اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م هذه

 اًمت٘مرب قمغم ُمٜم٤م أطمرص: وصم٤مٟمٞم٤مً  ُمٜم٤م، أوم٘مف أوًٓ  ٕهنؿ ذًمؽ: ومٕمٚمقا  إَُول اًمًٚمػ يم٤من

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم

 ُمٜمف وضمزء أضمزاء ومٞمف يدظمؾ اًمذي اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص اعم٘مّمقد ُم٤م مت٤مُم٤مً  ًمؽ ووح أفمـ

ح٥م اجلزء ومٝمذا اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف جير مل ًْ  اًمٕم٤مم، سم٤مًمٜمص ذقمٞمتف قمغم ُيـحت٩م وٓ ُمٜمف، ُي
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 هٜم٤م؟ إمم واوح اًمٕمٛمؾ، ضمري٤من قمدم ذًمؽ ُمـ يٛمٜمٕمٜم٤م

 أن ظم٤مص دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م ىمٚمٜم٤م، يمام اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع هذا: أن ٟمرضمع

 قمٜمدٟم٤م وووع، ىمٌض اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمغم اهلل يد» اجلامقم٦م، احلديثلم ذم ذيمرٟم٤م يمام اًمرؾمقل يمالم ُمـ يم٤من وًمٞمتف قم٤مم دًمٞمؾ

 إٓ قمٜمدٟم٤م ُم٤م هٜم٤مك اًمرؾمقل، يمالم اجلامقم٦م صالة اًمرؾمقل، يمالم هذاش اجلامقم٦م

 شُمرى ؿم٤مهدوه، رء قمـ يٕمؼمون اًمذيـ هؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب أطم٤مدي٨م

 اًمث٤مين؟ اًم٘مٞم٤مم ذم أم إول اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع هق هؾ اعمِم٤مَهد هذا

 شمتٕمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ذم وشمٗمتٞمش سمح٨م وإمم ؾمؼم إمم ِتت٤مج اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م

 ذم سمف يٕمٛمؾ سمٛمثٚمف ي٘م٤مل وٕمٞمٗم٤مً  طمديث٤مً  وٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمجد ومال ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة سمّمٗم٦م

 اًمرؾمقل أن احلدي٨م هذا ُمثؾ ٟمجد ٓ اًمْمٕمػ، ؿمديد ًمٞمس: أي إقمامل، ومْم٤مئؾ

 .اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف

 ًمف طمدي٨م ُمـ خمتٍم هق طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذًمؽ، ُمـ أيمثر هق سمام ٟمٕمت٘مد سمؾ

ه أن٧م ح٤م احلدي٨م هذا ُمٗمّمؾ،  اًم٘مٞم٤مم ووع ذهٜمف ذم ومٞمف ُم٤م اًمراوي هذا أن شمِمٕمر شم٘مرأ

 ذم ىم٤مم إذا يم٤من: إول احلدي٨م سمٞمٜمام ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم واحلدي٨م ح٤مذا؟ اًمث٤مين،

 سمـ وائؾ أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمّمالة

 اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع صمؿ يمؼم: »وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة وصػ طمجر

...ش ؾمجد صمؿ يديف ورومع يمؼم اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م صمؿ يديف ورومع يمؼم ريمع ح٤م صمؿ

 ح٤م أُم٤م ىمٌؾ، ُمـ ومٕمؾ يمام وومٕمؾ: ي٘مقل ذيمر يديف ووع وذم سم٤مًمتٙمٌػم اٟمت٘مؾ يمٚمام ومٝمٜم٤م

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م: ىم٤مل يديف ورومع ويمؼم ريمع أنف وذيمر إول اًمقوع ذيمر

 ومٞمف اًمذي ؾمٞم٤مىمف: وم٢مذاً  ىمٌؾ، ُمـ ووع يمام وووع: ىم٤مل ُم٤م ًمٙمـ أجْم٤ًم، يديف رومع

 اًمذي اًمراوي ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمث٤مين اًمقوع هذا يذيمر ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمّمٗم٦م شمٗمّمٞمؾ

ؾ احلدي٨م هذا ُمـ أظمذش داود أيب ؾمٜمـ» ذم احلدي٨م روى  سم٤مًم٘مٞم٤مم، يتٕمٚمؼ ُم٤م اعمٗمّمَّ

ج  .اًمٕمٛمؾ سمف ضمرى ُم٤م اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا قم٤مُم٤ًم، ٟمّم٤مً  ُمٜمف ومَخرَّ

 ( 11: 18: 53/   494/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الركقع مـ الرفع بعد القديـ قبض حؽؿ

 رومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع اًم٘مٌض ُم٠ًمخ٦م قمـ آٟمًٗم٤م ؾم٤مئؾ ؾم٠مل: الشقخ

 اًمًٚمػ، قمـ يرد مل اًمقوع هذا سم٠من: شم٘مقل إٟمؽ: زم ىم٤مئاًل  ومذيمر اًمريمقع، ُمـ اًمرأس

 يمٞمػ؟: وم٢مًذا: ىم٤مل هذا، وٓ هذا يرد مل ٓ،: وم٘مٚم٧م اًمًٚمػ؟ قمـ اًمًدل ورد ومٝمؾ

ه أو ُمٗمٝمقم، يمالُمف ًمٙمـ هٜم٤م، إمم اًمٙمالم اٟمتٝمك يم٤من  يمٞمػ: وهق ُمٗمٝمقم، ُمٖمزا

 ظمٓم٠م، اًم١ًمال سم٠من وم٠مضمٌتف ؾمٜم٦م، ومتٕمتؼمه اًمًدل وسملم سمدقم٦م، ومتٕمتؼمه اًم٘مٌض سملم شمٗمرق

 شم٤ٌمرك اهلل إمم سمذًمؽ ٟمت٘مرب أنٜم٤م سمٛمٕمٜمك ؾمٜم٦م ٟمٕمتؼمه ٓ اًمًدل: ىمٚمٜم٤م ويمٞمػ؟: ىم٤مل

 اًم٘مٞم٤مم ذم ؿم٠منف هق يمام ؾمٜم٦ًم اًم٘مٌض يٕمتؼمون وم٢مهنؿ ي٘مٌْمقن اًمذيـ سمخالف وشمٕم٤ممم

 ويت٘مرسمقن يتًٜمٜمقن هؿ ٟمٔمرهؿ، وضمٝم٦م قمـ ٟمٔمرٟم٤م وضمٝم٦م ذم إُمر وم٤مومؽمق إول،

 :ي٠ميت ُم٤م ٟم٘مقل وإٟمام سم٤مًمًدل ٟمتًٜمـ ٓ ٟمحـ أُم٤م سم٤مًم٘مٌض،

 ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم ٟمص ذًمؽ ذم ي٠ميت أن يمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ

 اًمٗمٕمؾ هذا ذم ئمٝمر ومل ُم٤م، ومٕماًل  ومٕمؾ أنف ومٚمق وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب ىم٤مصًدا

 زًمٗم٤م، اهلل إمم ٟمحـ شم٘مرسمٜم٤م ىمرسم٦مً  ذًمؽ يٙمقن ومال اهلل إمم اًمت٘مرب ىمّمد اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف

 .هذا ومٕمٚمف ذم هق يٜمقُّي٤م مل ٟمًٞم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف قمغم ٟمزيد أن ٟمحـ جيقز ٓ سمؾ

 وم٤مًمًٜمـ اًمٕم٤مدي٦م، واًمًٜمـ اًمتٕمٌدي٦م اًمًٜمـ سملم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت اًم٤ٌمب هذا وُمـ

 ذًمؽ يٗمٕمؾ أن اعمًٚمؿ ذم ومٞمًـ اًمٕم٤ٌمدة سم٘مّمد اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمٝم٤م اًمتل هل اًمتٕمٌدي٦م

 ومٕمٚمٝم٤م أو قم٤مًدة ومٕمٚمٝم٤م إٟمام قم٤ٌمًدة ومٞمٝم٤م يٜمقي مل اًمتل هل اًمٕم٤مدي٦م واًمًٜم٦م اًمٕم٤ٌمدة، سمٜمٞم٦م

 ومٞمٝم٤م ٟمقى إذا اًمتٕمٌدي٦م اًمًٜم٦م أن: يمٌػم وم٤مرق ُمع ضم٤مئز ومٕمٚمف إُمريـ ُمـ ومٙمؾ ضمًٌٚم٦م،

 ذم ٕنف اهلل: إمم هب٤م يت٘مرب أن ًمف جيقز ومال اًمٕم٤مدي٦م اًمًٜم٦م أُم٤م أثٞم٥م، اهلل إمم اًمت٘مرب

 أن ؿمؽ وٓ ٟمٞمتف، ُم٘مّمد ذم وإٟمام ومٕمٚمف، ُمٔمٝمر ذم ًمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل خي٤مًمػ احل٤مًم٦م هذه

ش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ضم٤مء يمام إُمر

 سمٜمٞم٦م وًمٙمـ ٟمٗمًف اًمٗمٕمؾ اعمًٚمؿ ومٗمٕمؾ ُم٤م سمٜمًٞم٦م ومٕماًل  ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا

 اًم٤ٌمـمـ ذم ًمف خم٤مًمًٗم٤م يٙمقن سمؾ سمف ُم٘متدًي٤م يٙمقن ٓ أنف ومٌداًه٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٜمٞم٦م ُمٖم٤ميرة
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 .اًمٜمٞم٦م ُمقوع هق اًمذي اًم٤ٌمـمـ ذم دائاًم  واًمٕمؼمة اًمٔم٤مهر، ذم وًمٞمس

 واىمٕمل، ومٕمكم: وأظمر وشم٘مريٌل، متثٞمكم: أطمدمه٤م: اصمٜملم ُمثٚملم ذًمؽ قمغم وٟميب

 صاله٤م اًمٗمجر، ؾمٜم٦م وًمٜمٗمؽمض اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م صغم رضماًل  أن هق: اًمت٘مريٌل اعمثؾ أُم٤م

 ىمرأ  أنف واًمّمقرة اًمِمٙمؾ ذم اشم٤ٌمقمف ذم دىمتف وُمـ يّمٚمٞمٝمام، اهلل رؾمقل يم٤من يمام ريمٕمتلم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد إومم اًمريمٕم٦م ذم  ىُمْؾ : ▬اًمث٤مٟمٞم٦م وذم [0:اًمٙم٤مومرون]♂ اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ

ُ  ُهقَ   ُمتًٌٕم٤م يٙمقن ومٝمؾ ومرض، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أن ٟمقى ًمٙمٜمف [0:اإلظمالص]♂ َأطَمدٌ  اّللَّ

 .اًمٜمٞم٦م وذم اًم٘مّمد ذم ظم٤مًمٗمف ٕنف ٓ:: اجلقاب ؟ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل

 اعمًٚمٛملم، جلامهػم سم٤مًمٜم٦ًٌم واىمًٕم٤م ًمٞمس متثٞمؾ هق متثٞمؾ، اعمثؾ هذا إن: وىمٚم٧م

 دائرة قمـ اٟمحروم٧م اًمتل اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق سمٕمض ومٞمف وىمع ىمد اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ

 اًمٗمرىم٦م وهل أٓ اعمٙمٗمرة قم٘م٤مئده٤م ُمـ يمثػم سم٥ًٌم سمٕمٞمًدا ُمٜمف واٟمٓمٚم٘م٧م اإلؾمالم،

 جملء سمجقاز شمٕمت٘مد أنف اًمٗمرىم٦م هذه والل ُمـ أن شمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ وأفمٜمٙمؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م،

 اًم٘م٤مدي٤مين، أمحد همالم ُمػمزا: وهق أطمدهؿ ضم٤مء سم٤مًمٗمٕمؾ وأنف ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد أنٌٞم٤مء

 .يم٤مومر ومٝمق اًمٜمٌل هبذا ي١مُمـ ٓ اًمذي اعمًٚمؿ وأن رسمف، ُمـ ُمرؾمؾ ٟمٌل أنف سمف ي١مُمٜمقن

 ذم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم صغم ُمـ: وم٢مًذا واضم٦ٌم، اًمٗمجر ريمٕمتل أن ه١مٓء قم٘م٤مئد ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل ي٘متدي مل أنف ومٌداه٦م أظمرى سمٜمٞم٦م اًمرؾمقل صاله٤م يمام اًمّمقرة

 قمغم واحلريّملم اًمٓمٞمٌلم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ي٘مع ُم٤م: واىمٕمل ُمث٤مل إمم ٟم٠ميت

 ذم ٟمحـ هذا رأجٜم٤م رأؾمف، ؿمٕمر ويقومر يٓمٞمؾ ُمثاًل  ومٌٕمْمٝمؿ اًمٙمريؿ، سم٤مًمٜمٌل آىمتداء

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: وي٘مقل همػمه٤م، ذم رسمام ذًمؽ، يٗمٕمؾ ُمـ اًمًقري٦م اًمٌالد سمٕمض

 .سمٕمٞمًدا سمٙمؿ ٟمذه٥م وٓ ذًمؽ، يٗمٕمؾ

ًٓ  وم٤مٕىمرب  اًمٕمامُم٦م هذه ومٝمؾ شمٕمٛمؿ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؿمؽ ٓ اًمٕمامُم٦م: اًمٕمامُم٦م ُمث٤م

 أو ٟمٞم٦م قمـ جمرًدا اًمٗمٕمؾ إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا اًمٕم٤ٌمدة؟ ؾمٜمـ ُمـ هل ُمـ أم اًمٕم٤مدة ؾمٜمـ ُمـ

 اًمٕمرب، شمٞمج٤من اًمٕمامئؿ: أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ٕنف اًمٕم٤مدة: ؾمٜمـ ُمـ إهن٤م: ىمٚمٜم٤م ىمّمد

 ُمتٓمٚم٤ٌمت وُمـ اًمٕمرب، قم٤مدات ُمـ هل وإٟمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هب٤م ي٠مت مل وم٤مًمٕمامُم٦م

 ذم يًتٕمٚمٛمقن ومٝمؿ اًمؼمودة، وشم٤مرة احلرارة شم٤مًرة قمٚمٞمف يٖمٚم٥م اًمذي وإىمٚمٞمٛمٝمؿ سمٞمئتٝمؿ
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 .واًم٘مر احلر دومع ؾمٌٞمؾ

 اإلهب٤مم ىم٤ٌمٓن، ًمٜمٕمٚمٞمف يم٤من أنف اًمّمحٞمحلم ذم صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل: ُمثاًل  يمذًمؽ

  اًمٜمٕمؾ؟ هذا اًمٞمقم قمٜمديمؿ شمًٛمقٟمف ُم٤مذا ؾمػم، ذم أص٤مسمع وإرسمع ؾمػم، ذم

 .اؾمؿ هٜم٤م يقضمد ٓ :مداخؾة

: يًٛمقٟمف أو اًمِم٤مروخ،: يًٛمقٟمف ُمثاًل  ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م: اعم٘مّمقد: الشقخ

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمّمٜمدل،

 ٟمٕمٚمٞمف ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ومٛمـ

 سم٤مًمٜمٕمؾ أو سم٤مًم٘مٚمٜمًقة، أو سم٤مًمٕمامُم٦م، اهلل إمم يت٘مرب أن ُمًٚمؿ ىمّمد ومٚمق ىم٤ٌمٓن،

 هذا ومٕمؾ أنف ًمديٜم٤م يث٧ٌم مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اًمًٜم٦م: ظم٤مًمػ ىمد يٙمقن آٟمًٗم٤م اعمقصقف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب سم٘مّمد وهذا وهذا

 أن: ي٘م٤مل ىمد اًمٌٞم٤مض، اًمٚم٤ٌمس يٚمٌس أن اعمًٚمؿ شم٘مّمد ًمق: ذًمؽ ظمالف وقمغم

 اًمٚم٤ٌمس هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٤ٌمس قمٜمد إُمر وىمػ ًمق: ٟم٘مقل قم٤مدة، أجًْم٤م هذا

 ظمػم: »قمٜمف ذًمؽ صح يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمام وًمٙمـ اًم٤ًمسم٘م٦م، إُمثٚم٦م ُمع حلنمٟم٤مه

 اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمٜمقع هذا ومرضمعش ُمقشم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م ويمٗمٜمقا  أطمٞم٤مءيمؿ وم٠مخٌقؾمٝم٤م اًمٌٞم٤مض صمٞم٤مسمٙمؿ

 .اًمتٕمٌدي٤مت إمم اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ

 ومْمٚمٝم٤م ذم ضم٤مء طمٞم٨م إبٞمض يم٤مًمٚم٤ٌمس اًمٕمامئؿ إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل أن يٛمٙمـ ىمد

 اًمتٕمٌدي٤مت، إمم اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ خيرضمٝم٤م رء اًمٕمامُم٦م ومْمؾ ذم يّمح مل: ومٜم٘مقل أُمقر،

 ومٝمقش قمامُم٦م سمٖمػم صالة ؾمٌٕملم شمٗمْمؾ سمٕمامُم٦م صالة: »اًم٘م٤مئؾ اعمِمٝمقر واحلدي٨م

 ذم ذًمؽ ًمٕمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م يمٜم٧م يمام وٕمٞمػ طمدي٨م

 .ـمٌٕم٧م اًمتل إرسمٕم٦م ُمـ إول اعمجٚمد

 اًمديـ، ذم اًمٖمٚمق قمـ اإلٟم٤ًمن يٌٕمد اًمّمحٞمح اًمقضمف قمغم إُمقر هذه وومٝمؿ

 اًمٚمحك، وطم٤مًم٘مل طمًنا  شمراهؿ اًمٜم٤مس سمٕمض اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م مت٤مًُم٤م، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 سم٠من يزقمؿ رأؾمف، قمغم ويمقره ُمٜمدياًل  ضمٞمٌف ُمـ أظمرج ًمٚمّمالة ىم٤مئاًم  اٟمتّم٥م ُم٤م إذا ًمٙمٜمف
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 سمٞمٜم٤م طمٞمٜمام وٟمحـ! صالة ؾمٌٕملم إمم صالشمف شمٜم٘مٚم٥م اًمِمٙمٚمٞم٦م وهبذه اًمّمقرة هبذه

 ُم٤م ُم٤م ومْمٞمٚم٦م اًمٕمامُم٦م ُمـ أن ًمق. ..  ُمتٜم٤ًم، ٟمٙم٤مرشمف أجًْم٤م سمٞمٜم٤م إؾمٜم٤مًدا، احلدي٨م هذا وٕمػ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ اجلامقم٦م، صالة ُمٌٚمغ اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ؿم٠من يٌٚمغ

 وقمنميـ سمًٌع -رواي٦م وذم- سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م صالة: »اًمًالم

 صالشمف دمٕمؾ رأؾمف قمغم ص٤مطمٌٝم٤م يٙمقره٤م اًمتل اخلرىم٦م هذه شمٙمقن ومٙمٞمػش درضم٦م

 .وُمتٜم٤ًم ؾمٜمًدا ُمٜمٙمر طمدي٨م هذا صالة، سمًٌٕملم ضمٝمٞمد ضمٝمد أي سمدون

 اإلٟم٤ًمن يدظمؾ أن يٙمقن ُم٤م وم٠مبٕمد ومٞمٝم٤م، اًمْم٤مسمط وقمرومٜم٤م اًم٘م٤مقمدة، هذه قمرومٜم٤م إذا

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم سمذًمؽ اًمت٘مرب ىمّمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يث٧ٌم مل أُمًرا  صالشمف ذم

 اعمًٚمؿ ومٕمؾ يٙمقن يم٤من ُم٤مذا: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد اهلل، ؿم٤مء إن سمف واىمتٜمٕمٜم٤م هذا ًمٜم٤م شمٌلم إذا

 ُم٤مذا إول، اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمديـ ووع ذم طمدي٨م أي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم مل ًمق اعمّمكم

 ؾمجٞمتٝمام قمغم يديف يدع أم ٟمٗمًف، قمٜمد ُمـ إي٤مه ُمتٙمٚمًٗم٤م ؿمٞمًئ٤م يتّمٜمع هؾ يٗمٕمؾ؟ يم٤من

 ظمالف قمغم اًمنة ِت٧م أو اًمنة، ومقق أو اًمّمدر، قمغم يْمٕمٝمام أن ـمٌٞمٕمتٝمام، وقمغم

 هذه ُمثؾ قمـ اجلقاب ذم ي٘مقل أطمد ٓ أنف فمٜمل ذم اًمٞمقم؟ اعمٕمرووم٦م اعمذاه٥م

 ًمؽميمٜم٤م وإٟمام ًمقوٕمٜم٤م، إول اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل ًمق أنف: اًمٗمروٞم٦م

 ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم واًمًدل اًمًدل، قمغم زائد ومٕمؾ اًمقوع ٕن اًمقوع:

 ٟم٘مقل ومٙمام سم٤مًمقوع، اًمًدل ُم٘م٤مسمٚم٦م جيقز ٓ احل٤مصؾ، هق واحل٤مل إذا جيقز ومال ـمٌٞمٕمل،

: ي٘م٤مل ومال ينمع ومال اًمًٚمػ قمـ ي٠مت مل أنف دام ُم٤م اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع إن: ٟمحـ

 ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م يرد ٓ وًمٙمـ ي٠مت، مل إٟمف: ساطم٦م سمٙمؾ أجًْم٤م ومٜم٘مقل اًمًدل؟ ضم٤مء هؾ إذن

 .آٟمًٗم٤م وسمٞمٜم٤مه ووحٜم٤مه ح٤م أوئلؽ قمغم يرد

 يقوم٘مٜم٤م أن اهلل وٟمرضمق وضمؾ، قمز اهلل ين مم٤م اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ سم٤مل ذم طمي ُم٤م هذا

 .ٟم٘مقل ُم٤م ًمّمقاب

 (11:11:10( /5) ضمدة ومت٤موى) 
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 مـ الرفع عـد القِّسى عذ القؿـك وضع بلن الؼقل حقل

 بدعة الركقع

 اًمٞمد ووع أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل صالة صٗم٦م يمت٤مب ذم ورد اًمِمٞمخ، ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 سمدقم٦م؟ اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك

ٞمَٝم٤م ُهقَ  ِوضْمَٝم٦مٌ  َوًمُِٙمؾ  : ▬اجلقاب: الشقخ  [048:اًمٌ٘مرة]♂ اخْلػَْمَاِت  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا  ُُمَقًمِّ

 قم٤مم ٟمص يمؾ أن هل سم٘م٤مقمدة اًمتذيمػم.. شمٗمّمٞمؾ إمم حيت٤مج احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٌح٨م وهذا

 ٓ مم٤م ومذًمؽ اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ُمـ سمجزء اًمٕمٛمؾ ي٠مت مل صمؿ واطمد ضمزء ُمـ أيمثر يِمٛمؾ

 سمٕمد اًمقوع ذقمٞم٦م قمغم سمف إوم٤موؾ سمٕمض يًتدل أنف طمجر وائؾ طمدي٨م أن يًقغ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ٟمّمف يم٤من طمٞم٨م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هق اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع

 يمؾ يِمٛمؾ اًمّمالة، ذم ىم٤مم إذا: وم٘مقًمفش اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمّمالة ذم ىم٤مم إذا

ء اًم٘مٞم٤مم  صم٧ٌم هؾ وًمٙمـ اًمريمقع، سمٕمد اًمذي اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم أو إول اًم٘مٞم٤مم يم٤من ؾمقا

 اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمٚمٞم٤مً 

 وضمقد ٓ: وم٤مجلقاب ظم٤مص؟ سمٜمص إول سمقوع صم٧ٌم يمام قم٤مم، سمٜمص ٓ ظم٤مص سمٜمص

 .إـمالىم٤مً  اًمٜمص هلذا

: ُمث٤مًٓ  ًمٙمؿ أرضب أن٤م قمٜمدي، واوح ٟمٔمر ومٞمف طمٞمٜمذاك سم٤مًمٕمٛمقم وم٤مٓؾمتدٓل

 مج٤مقم٦م دظمؾ إذا سمف؟ اًمٕمٛمؾ جيري مل ضمزء قمغم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل يّمح ٓ يمٞمػ

 وُمٕمٚمقم اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمقىم٧م ؾمٜم٦م يّمكم أن ُمٜمٝمؿ يمؾ وأراد ُمثالً  اًمٔمٝمر وىم٧م ذم اعمًجد

 وُمـ اعمتٗمرىملم، ه١مٓء جيٛمع أن ٕطمدهؿ ومٌدا ومرادى شمّمغم اًمًٜمـ أن اًمٞمقم طمتك

 شمٕم٤مًمقا  وم٘م٤مل اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م يّمكم أن يريد ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك واطمد ويمؾ اعمًجد دظمؾ

 ٟمص اجلامقم٦م قمغم اهلل يدش اجلامقم٦م قمغم اهلل يد: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن مج٤مقم٦ًم: ومٚمٜمّمؾ

 صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل سمؾ قم٤مم،

 هؾ احلدي٨م، آظمر إمم وهٙمذاش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالث وصالة وطمده،

 هذا سمؾ صحٞمح، اؾمتدًٓمف أن: ي٘مقل أطمد أٓ أدري أن٤م صحٞمح٤ًم؟ اؾمتدًٓمف يٙمقن
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 سم٤مب ُمـ هق آؾمتدٓل هذا أن اًمدًمٞمؾ اخلٓم٠م؟ دًمٞمؾ ُم٤م ظم٤مـمئ، ظمٓم٠م اؾمتدًٓمف

 اعمًٚمٛملم أقمٜمل ٓ قمٚمٞمف، اعمًٚمٛملم قمٛمؾ جير مل ضمزء قمغم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل

 هذا يِمٌف اًمٌدع هذه ذم وُمًتٜمدهؿ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة سمٌدع يٕمٛمٚمقن ٕهنؿ اعمت٠مظمريـ:

 ذم إذان ذم اًمٞمقم طمتك اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ُمثالً  شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ مت٤مُم٤ًم، آؾمتدٓل

 وسم٤مًمزي٤مدة اجلٛمٕم٦م، يقم وسمخ٤مص٦م إذان يدي سملم سم٤مًمتذيمػم يًٛمقٟمف ُم٤م آظمره وذم أوًمف

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة إذان سمٕمد

 .يٕمٜمل ضمٝمراً  :مداخؾة

 ُمع اًمرضمؾ صالة: »ضمداً  ه٤مم ٕنف ومٞمف شمتٗم٘مٝمقا  أن جي٥م اعمث٤مل هذا أن: اًمِم٤مهد

 مل اًمرؾمقل ٕن مج٤مقم٦ًم؟ اًمًٜمـ ٟمّمكم ٓ ح٤مذاش وطمده اًمرضمؾ صالة ُمـ أزيمك اًمرضمؾ

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ

 دام ُم٤م مج٤مقم٦مً  اًمٜم٤مومٚم٦م صالة: اعمث٤مل يمٝمذا ُمٕملم ضمزء ذقمٞم٦م ٟمث٧ٌم أن أردٟم٤م إذا: إذاً 

 وم٤مٓؾمتدٓل سمخّمقصف اًمٕمٛمؾ هذا ذقمٞم٦م يٌلم ٟمص ي٠مت ومل اًمٕمٛمؾ جير مل أنف

 ًمٗمٕمؾ، صحٞمح٤مً  آؾمتدٓل هذا يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م هذه: واحل٤مًم٦م يّمح ٓ سم٤مًمٕمٛمقم

 وم٘مط، إومم سم٤مًم٘مرون ٟمحت٩م ٟمحـ.. إومم اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ هق ومٙمٞمػ

 آؾمتدٓل هذا ٓزم آؾمتدٓل؟ هذا ٓزم شمٓمٌٞمؼ دون اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمرى يمٞمػ

 اًمرضمؾ صالة: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن مج٤مقم٦ًم: واًمٌٕمدي٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمرواشم٥م اًمًٜمـ ٟمّمكم أن

 .احلدي٨م آظمر إمم. .ش صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع

 هذا يًقغ سم٤مًمذي ظم٤مص ُمقوقع ذم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل ًمٞمس: إذاً 

 .يٓمقل سمح٨م وهذا ظم٤مص دًمٞمؾ قمٚمٞمف قمٜمدٟم٤م يٙمـ مل إذا اخل٤مص اعمقوقع

 ذم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: ٕىمقل أن أرضمع

: طمدي٨م سمخالف اًمرؾمقل ُمـ صدر ىمد ًمٞمس اًمٕمٛمقم هذا أن ٟمالطمظ: أوًٓ ..ش اًمّمالة

 سمـ وائؾ طمدي٨م احلدي٨م هذا أُم٤م...ش صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة»

 هبذا أقمٜمٞمف اًمذي وُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُمـ وًمٞمس وائؾ ىمقل ُمـ هق طمجر

 قمـ أو ُم٤م طم٤مدصم٦م قمـ شمٕمٌػمه ذم دىمٞم٘م٤مً  ًمٞمس اًمرؾمقل دون ُمـ أن: أقمٜمل اًمتٗمّمٞمؾ؟
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 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمٕمٌػم اًمرؾمقل دىم٦م ذم هق ًمٞمس ُم٤م طمٙمؿ

 اًمّمالة ذم ىم٤مم إذا اهلل رؾمقل يم٤من: »طمجر سمـ وائؾ ىم٤مل ح٤م ؾم١مال، يرد ىمد وم٤مٔن

 سمٕمد هق صم٤من ووع هٜم٤مك أن ذهٜمف ذم يم٤من هؾ: شمرىش اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع

 سمـ وائؾ رواي٤مت سمٕمض إمم رضمٕمٜم٤م وم٢مذا اًمٗمٙمر، إقمامل ِتت٤مج اعم٠ًمخ٦م هذه اًمريمقع؟

 وصػ طمٞم٨م ُمًٚمؿ صحٞمح ذم وذًمؽ سمقوقح، اجلقاب ًمٜم٤م اٟمٙمِمػ هذا طمجر

 يديف رومع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صغم ح٤م إٟمف: ىم٤مل ٟمٗمًف هذا وائؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة

 يديف رومع ريمع ح٤م صمؿ – احلدي٨م ُمٚمخص هذا – اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع ويمؼم

 اهلل: وىم٤مل ىمٌؾ ُمـ ومٕمؾ يمام يديف ومرومع اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ أيمؼم، اهلل: وىم٤مل

 ؾمجد صمؿ احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: وىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ أيمؼم،

 ًمّمالشمف اًمتٗمّمٞمؾ هبذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة وصػ وهٙمذا أيمؼم، اهلل: وم٘م٤مل

 ذيمر ح٤م ًمٙمـ ىمٌؾ، ُمـ ومٕمؾ ُمثٚمام يديف ورومع يمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ي٘مقل ٟمجده ،ملسو هيلع هللا ىلص

 يذيمر مل محده عمـ اهلل ؾمٛمع: وىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م أنف وذيمر إول اًمقوع

 واطمد طمدي٨م وٓ يقضمد ٓ يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ذًمؽ وقمغم اًمث٤مين، اًمقوع هذا

 ُمـ اًمرأس ًمرومع اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ووع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠منف يٜمٌئٜم٤م صح٤ميب قمـ

 .سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت اؾمتدٓٓت إٓ هٜم٤مك ًمٞمس اًمريمقع،

 ُمٕملم ضمزء ذم.. ُمقوع ذم سم٤مًمٕم٤مم آؾمتدٓل أن اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة قمروم٧م وإذا

دّ  اؾمتدٓل هذا[ إًمخ] قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ضمرى أنف قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًُ  اًمتل اًمٌدع ُمـ يمثػماً  قمٚمٞمٜم٤م ي

 ...آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمٓمريؼ هبذا إٓ سمرده٤م ًمٜم٤م ىمٌؾ ٓ

 (11:31:52/ب08: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الركقع مـ الرفع بعد الصدر عذ القديـ وضع مرشوعقة عدم

 قمغم ومًٚمؿ ضم٤مء صمؿ اعمًجد، ذم ومّمغم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل راومع، سمـ روم٤مقم٦م وقمـ

 رؾمقل ي٤م قمٚمٛمٜمل: وم٘م٤ملش شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ صالشمؽ، أقمد: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اهلل ؿم٤مء وُم٤م اًم٘مرآن، سم٠مم اىمرأ  صمؿ ومٙمؼم، اًم٘مٌٚم٦م، إمم شمقضمٝم٧م إذا: ىم٤مل أصكم؟ يمٞمػ اهلل
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 فمٝمرك، واُمدد ريمققمؽ، وُمٙمـ ريمٌتٞمؽ، قمغم راطمتٞمؽ وم٤مضمٕمؾ ريمٕم٧م وم٢مذا شم٘مرأ، أن

 وم٢مذا ُمٗم٤مصٚمٝم٤م، إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمتك رأؾمؽ، وارومع صٚمٌؽ وم٠مىمؿ رومٕم٧م، وم٢مذا

 ذًمؽ اصٜمع صمؿ اًمٞمنى، ومخذك قمغم وم٤مضمٚمس رومٕم٧م وم٢مذا اًمًجقد، ومٛمٙمـ ؾمجدت

 . شمٓمٛمئـ طمتك وؾمجدة ريمٕم٦م يمؾ ذم

 . اعمّم٤مسمٞمح ًمٗمظ هذا

 . ُمٕمٜم٤مه واًمٜم٤ًمئل اًمؽمُمذي وروى يًػم، شمٖمٞمػم ُمع داود أبق ورواه

 صمؿ سمف، اهلل أُمرك يمام ومتقو٠م اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا: »ىم٤مل ًمٚمؽمُمذي، رواي٦م وذم

 ش. اريمع صمؿ وهٚمٚمف، ويمؼمه اهلل، وم٤ممحد وإٓ وم٤مىمرأ، ىمرآن ُمٕمؽ يم٤من وم٢من وم٠مىمؿ، شمِمٝمد

: ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ذمش 792» اعمت٘مدم محٞمد أيب طمدي٨م سمٛمٕمٜمك هق: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ُمنموقم٦م قمغم احلدي٨م ذم دًٓم٦م ومال ُمٙم٤مٟمف، وم٘م٤مر يمؾ يٕمقد طمتك

ٟمٜم٤م سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜم٤م يمام اًمريمقع، سمٕمد اًم٘مٞم٤مم هذا ذم اًمٞمنى  احلدي٨م، أهؾ ُمـ إظمقا

 .اعم٠ًمخ٦م هذه طمقلش 98ص» اًمّمالة صٗم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م اٟمٔمر

 [0/252اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 الطقل يف الركقع مع الركقع مـ الؼقام تسقية

 .اًمٓمقل ذم واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم هذا سملم ويًقي
 [.85 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 





 

 الطحْد كتاب
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 السجقد مـ اإلكثار فضؾ

 ُمًٚمؿ ُمـ ًمٞمس وم٢مٟمف اًمًجقد، ُمـ أيمثر وم٤مـمٛم٦م أب٤م ي٤م[: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وطمط اجلٜم٦م ذم درضم٦م هب٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل رومٕمف إٓ ؾمجدة وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل يًجد

 ش.ظمٓمٞمئ٦م هب٤م قمٜمف

 .اًمًجقد ُمـ اإليمث٤مر ومْمؾ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.23/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 السجقد ركـقة

 :اإلمام قال

 ...ريمـ وهق ؾمجد وم٢مذا
 [89 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 أحقاًكا السجقد إىل اهلقي عـد القديـ ورفع التؽبر

 : 87 ،86 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وضمقسم٤مش أيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ

 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف، ويرومع

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ٓ: »ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر. ؾم٤مضمداً  وُّيقي يٙمؼم، ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ

 ىم٤مئاًم، يًتقي طمتك. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل... طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ

، يًجد: أن أراد إذا يم٤من وش. ُمٗم٤مصٚمف شمٓمٛمئـ طمتك يًجد صمؿ. أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ  يمؼمَّ

 اإلُم٤مم ذيمر.]ؾمجد إذا يديف يرومع أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من وش. يًجد صمؿ ،[ضمٜمٌٞمف قمـ يديف وجي٤مذم]
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 :[ىم٤مل صمؿ اًمّمٗم٦م أصؾ ذم ذًمؽ قمغم اًمّمحٞمح٦م إدًم٦م
 ح٤م ظمالوم٤مً  قمٜمٝمؿ: اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ إطم٤مدي٨م هبذه قمٛمؾ وىمد هذا،

 أنقر اًمِمٞمخ: وهق اعمت٠مظمريـ: سمٕمض ذًمؽ سمٜمٗمل ضمزم سمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ئمٜمف

 ضمٕمٗمر أبق ذًمؽ ُمـ رء إمم وؾمٌ٘مف ،ش2/254»ش اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم اًمٙمِمٛمػمي

 - احل٤مومظ قمٚمٞمف ورد اًمًجدشملم، سملم يرومع ٓ أن قمغم اإلمج٤مع ادقمك طمٞم٨م اًمٓمح٤موي:

 اًمًٚمػ قمـ اًمقاردة اًمٜمّمقَص  وإًمٞمؽ. - هٜم٤مك ؾمٞم٠ميت ُم٤م قمغم أجْم٤ًم: همػُمه ذًمؽ رد يمام

 :ذًمؽ ذم

 ظمٗمض يمؾ قمٜمد يديف يرومع يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أدريم٧م: إقمرج ؾمٚمٛم٦م أبق ىم٤مل -0 

 .ورومع

 .قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ،ش3/272ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام قم٤ًميمر اسمـ رواه
: ىم٤مل قمٞمًك أبق ؾمٚمٞمامن سمـ اهلُذيؾ صمٜم٤مش: 24ش »اًمٞمديـ رومع» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل -2

 ىم٤مئؿ وهق شمٙمٌػمة يمؾ ُمع إجدي رومع ذم شم٘مقل ُم٤م قمٛمرو، أب٤م: ىمٚم٧م إوزاقمل ؾم٠مخ٧م

: ىم٤مل قمامر سمـ قمٙمرُم٦م قمـش 08 ص» ذيمر صمؿ. إول إُمر ذًمؽ: ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم

 إذا أجدُّيؿ يرومٕمقن وؾم٤مح٤مً  ديٜم٤مر، سمـ اهلل وقمٌد وُمٙمحقًٓ، وـم٤موؾم٤ًم، اًم٘م٤مؾمؿ، رأج٧م

 .اًمًجقد وقمٜمد اًمريمقع، وقمٜمد اًمّمالة، أطمدهؿ اؾمت٘مٌؾ

 وـم٤موؾم٤ًم، وقمٓم٤مء، وجُم٤مهدًا، احلًـ، رأج٧م: ىم٤مل: اًمرسمٞمع قمـ ويمٞمع وىم٤مل: ىم٤مل

، إذا أجدُّيؿ يرومٕمقن ُُمًٚمِؿ سمـ واحلًـ ؾمٕمد، سمـ وىمٞمس  .ؾمجدوا وإذا ريمٕمقا

 .اًمًٜم٦م ُمـ هذا: ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌد وىم٤مل

 همػم ذم اًمرومع: يٕمٜمل - ذًمؽ سمّمح٦مش 2/077ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ سح وىمد

 قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، اسمـ قمـ - ُمٜمف واًمرومع واًمريمقع، آومتت٤مح، اًمثالصم٦م: اعمقاـمـ

 .ـها. - ىمقي٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمدَ  قمٜمٝمؿ وهمػمه اًمرزاق قمٌد أظمرضمف يمام - وقمٓم٤مء وٟم٤مومع، وـم٤موس،

 أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم: وُمٜمٝمؿ واحلدي٨م: اًمٗم٘مف أئٛم٦م ُمـ واطمد همػم ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد

ئد سمدائع» ومٗمل قمٜمف: رواي٦م ذم قمٜمف اهلل ريض طمٜمٌؾ سمـ ش: 3/89» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمٗمقا
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 يمؾ ذم: وم٘م٤مل اًمٞمديـ؟ رومع قمـ ؾمئؾ وىمد ،شإثرم اسمـ: إصؾ» إثرم قمٜمف وٟم٘مؾ»

 .ورومع ظمٗمض

 .شورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمّمالة ذم يديف يرومع اهلل قمٌد أب٤م رأج٧م: إثرم ىم٤مل

ش اًمت٘مري٥م ذح ذم اًمتثري٥م ـمرح» ذم[ اًمِٕمراىمّل  اسمـ] ُزرقم٦م أبق احل٤مومظ وىم٤مل

 واسمـ طمزم اسمـ وصحح: - وهمػمه٤م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذيمر أن سمٕمد -ش 2/262»

 إئٛم٦م ومتٛمًؽ. .. اجلٛمٝمقر وأقمٚمف ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم اًمرومع طمدي٨م اًم٘مٓم٤من

 ُم٤م ووٕمٗمقا  أصح، ًمٙمقهن٤م اًمًجقد: ذم اًمرومع ٟمٗمل ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مًمرواي٤مت إرسمٕم٦م

 .واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىمقل وهق - شم٘مدم يمام - قم٤مروٝم٤م
 وصححقه٤م، ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم اًمرومع ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م آظمرون وأظمذ

 إن: وىم٤مل اًمٔم٤مهري، طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف. اًمٜمٗمل قمغم ُم٘مدُم٦م ومٝمل ُمثٌِت٦م: هل: وىم٤مًمقا 

شمرة: ورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمٞمديـ رومع أطم٤مدي٨م  .اًمٕمٚمؿ ي٘ملم شمقضم٥م ُمتقا
 وـم٤موس، اًمٌٍمي، واحلًـ قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، اسمـ قمـ اعمذه٥م هذا وٟم٘مؾ

 ذم يمام قمٛمر: اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع: واًمّمقاب يمذا، - قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم وٟم٤مومع اهلل، قمٌد واسمٜمف

ْختِٞم٤مين، وأجقب ،-ش اعمحغم» ًَّ  .رسم٤مح أيب سمـ وقمٓم٤مء اًم

 ُم٤مًمؽ، قمـ ىمقل وهق أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ اًمٓمؼمي قمكم وأبق اعمٜمذر، اسمـ سمف وىم٤مل

 .واًمِم٤مومٕمل
 وذم. ورومع ظمٗمض يمؾ ذم يرومع أنف رواي٦م: ُم٤مًمؽ قمـ َُمٜمَْداد ظُمَقْيز اسمـ ومحٙمك

ٌَُقيٓمل» أواظمر  سملم اًمرومع ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى. ورومع ظمٗمض يمؾ ذم يديف يرومعش: اًم

 .ؾمػميـ واسمـ واحلًـ، أنس، قمـ اًمًجدشملم
 همػم سمف يريد إٟمامش: شم٘مدم يمام قم٤مروٝم٤م ُم٤م ووٕمٗمقا : »اجلٛمٝمقر قمـ ىمقًمف أن واقمٚمؿ

 إًمٞمف، أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم سمٌمء قمٚمٞمٝم٤م يتٙمٚمؿ مل ٕنف ؾم٤مسم٘م٤ًم: هدٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 وصححٝم٤م. ؿم٤مذة إهن٤م: »وىم٤مل اًمٓمح٤موي، رواه٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ رواي٦م إٓ مهللا

 .شاًم٘مٓم٤من اسمـ
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 أبٞمف شمٚمٛمٞمذ صححٝم٤م سمؾ يْمٕمٗمٝم٤م، ومٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م: اقمتٛمدٟم٤م اًمتل اًمٓمؼماين رواي٦م وأُم٤م

 .- ؾمٌؼ يمام - اهلٞمثٛمل احل٤مومظ
 وٓ هب٤م، إظمذ ومقضم٥م ورومع: ظمٗمض يمؾ ذم سم٤مًمرومع إطم٤مدي٨م صح٧م ىمد وإذ

 أن: إصقل ذم شم٘مرر ح٤م هذا اًمرومع: ٟمٗمل ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مًمرواي٤مت وُمٕم٤مروتٝم٤م رده٤م جيقز

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم
 اًمريمقع، قمٜمد ًمٚمرومع اعمثٌت٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٚمامء مج٤مهػم أظمذ إصؾ هذا وقمغم

 أنٙمره ومٞمام واىمع ومٝمق هد: اًمٜمٗمل ُمٜمٝمؿ ىمدم ومٛمـ ،- هٜم٤مك سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - ُمٜمف واًمرومع

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ،- هٜم٤مك اًمرومع ٟمٗمقا  اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ همػمه قمغم ـَ  َأُّيُّ ِذي  آَُمٜمُقا  اًمَّ

  قِمٜمدَ  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ . شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ  َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِلَ 
ِ
 ♂. شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ  َُم٤م شَمُ٘مقًُمقا  َأن اّللَّ

 اًمقاردة اعمختٚمٗم٦م إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ذم اهلل رمحف طمزم اسمـ يمالم أطمًـ وُم٤م

 قمٛمر اسمـ قمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري رواه ُم٤م ومٙم٤منش: »4/93» اهلل رمحف ىم٤مل اًم٤ٌمب  هذا ذم

 .اإلطمرام ذم إٓ ًمٚمرومع ٟمٗمٞمف: يٕمٜملش. ُمًٕمقد اسمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م رواه ُم٤م قمغم زائداً 

 ُمًٕمقد اسمـ يره مل ُم٤م رأى أنف طمٙمك قمٛمر اسمـ ٕن اًمزي٤مدة: أظمذ ووضم٥م: »ىم٤مل

 طمٙمك ويمالمه٤م صم٘م٦م، ويمالمه٤م. ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رومع ُمـ

 .ؿم٤مهد ُم٤م

 .قمٛمر اسمـ قمـ يمالمه٤م ِدصَم٤مٍر: سمـ وحُم٤مِرب ٟم٤مومع رواه ُم٤م ويم٤من
 رومع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ وصمامٟمٞم٦م ىمت٤مدة وأبق مُحٞمد أبق رواه وُم٤م

ْهري رواه ُم٤م قمغم زي٤مدة اًمريمٕمتلم إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ  قمٛمر، اسمـ قمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزُّ

ق ويمؾ صم٘م٦م، ويمؾ    .واضم٥ٌم  اًمزي٤مدةِ  وأظمذُ  ورآه، ؾمٛمٕمف أنف ذيمر ومٞمام ُمّمدَّ
 قمٛمر، اسمـ رواه ُم٤م قمغم زي٤مدة اًمًجقد قمٜمد اًمٞمديـ رومع ُمـ أنس رواه ُم٤م ويم٤من

 ذم اًمٞمديـ رومع ُمـ احلُقيرث سمـ ُم٤مًمؽ رواه ُم٤م ويم٤من. ؿم٤مهد وُم٤م روى ومٞمام صم٘م٦م واًمٙمؾ

 ذًمؽ، يمؾ قمغم زائداً  ؾمجقد: ُمـ ورومع ؾمجقد، ويمؾ ريمقع، ُمـ ورومع ريمقع، يمؾ

 ٕن شمريمف: جيقز ٓ ومرض اًمزي٤مدات وأظمذ ؾمٛمٕمقه، وُم٤م َرَوْوهُ  ومٞمام صم٘م٤مت واًمٙمؾ



جقد   269 إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م   يمت٤مب اًًم

 روايتف: قمـ يروه مل ُمـ ؾمٙمقت ييه وٓ قمٚمٛمف، ُمـ رواه سمٜمٗمًف، ىم٤مئؿ طمٙمؿ اًمزي٤مدة

 .شومرق وٓ يمٚمٝم٤م، إطمٙم٤مم يم٤ًمئر
 طمزم، اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م ٟمحق ذم اًمٌخ٤مري يمالم[ 614 ص] ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرٟم٤م وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنش اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم إذا اًمرومع» ذم ذًمؽ ُمـ أوؾمع يمالم ًمف وؾمٞم٠ميت
 رووا اًمذيـ ًمرواه دائاًم: يرومع يم٤من ًمق - أقمٚمؿ واهلل - ٕنف أطمٞم٤مٟم٤ًم:: ىمٚم٧م وإٟمام

 ..هٜم٤مك أؾمامءهؿ ذيمرٟم٤م وىمد. ُمٜمف اًمرومع وقمٜمد اًمريمقع، قمٜمد اًمرومع

 ([2/716) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 علٙ للطحْد اليصّل

 الٔدًٓ
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 القديـ عذ السجقد إىل اخلرور

 :88 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمر هبذا. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يْمٕمٝمام يديف، قمغم اًمًجقد إمم خير صمؿ

 قمغم خير إٟمام وهق اًمٌٕمػم، سمؼموك اًمتِمٌف قمـ وهنك ،ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ قمٜمف اًمث٤مسم٧م وهق

 .ُم٘مدُمتٞمف ذم مه٤م اًمٚمتلم ريمٌتٞمف

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ؾمجد إذا: »ومٞم٘مقل سمذًمؽ: ي٠مُمر ويم٤من. ريمٌتٞمف ىمٌؾ إرض قمغم يديف يْمع يم٤من و

كْ  ومال أطمديمؿ: كُ  يمام َيؼْمُ  أدًم٦م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿش. ]ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًْمَٞمَْمعْ  اًمٌٕمػُم، َيؼْمُ

 :[ىم٤مل أن إمم خي٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م ووٕمػ ذًمؽ
 رأج٧م وىمد اًمّمحٞمح٦م، ًمٚمًٜم٦م اعمٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م يمؾ ومٝمذا

 .سمٕمض ُمـ وٕمٗم٤مً  أؿمد سمٕمْمٝم٤م أن

َػ  وىمد ًَّ  هذه شمرضمٞمح ومح٤مول يمثػماً: اًمقوع هذا ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ شمَٕم

 ُمـ صٗمح٤مت صمالث ىمدر ضمدًا: ذًمؽ ذم وأـم٤مل قمٛمر، اسمـ طمدي٨م قمغم إطم٤مدي٨م

 اًمقضمقه وٟم٘مْم٧م ُمًٝم٤ًٌم، رداً ش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم قمٚمٞمف رددت وىمد ،شاًمزاد» يمت٤مسمف

 اعمذيمقر: سم٤مًمٙمت٤مب ومٕمٚمٞمؽ يٓمقل: ذًمؽ وإيراد وضمٝم٤ًم، وضمٝم٤مً  ذًمؽ ذم هب٤م متًؽ اًمتل

 .اعمًتٕم٤من واهلل. يمت٤مب ذم شمراه٤م ىمٚمام ِت٘مٞم٘م٤مت ومٞمف وم٢من

 أن إمم سمٕمْمٝمؿ ومذه٥م اًم٤ٌمب: هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد: »احل٤مزُمل ىم٤مل

 اًمٜم٤مس أدريم٧م: وىم٤مل وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف. أومم اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع

 .  ريمٌٝمؿ ىمٌؾ أجدُّيؿ يْمٕمقن
 قمٛمر: وُمٜمٝمؿ. أومم اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمريمٌتلم ووع ورأوا آظمرون، ذًمؽ ذم وظم٤مًمٗمٝمؿ

 طمٜمٞمٗم٦م وأبق وإؾمح٤مق، وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، اًمثقري، ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل وسمف اخلٓم٤مب، سمـ

 .شوأصح٤مسمف



 274   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

ز ًم٘مٚمٜم٤م صح٧م: وًمق إطم٤مدي٨م، ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ه١مٓء وطمج٦م: ىمٚم٧م  سمجقا

 وم٤مًمٕمٛمدة شمّمح: مل وإذ. -ش اًمٗمتح» ذم يمام - وأمحد ُم٤مًمؽ قمـ رواي٦م هق يمام إُمريـ:

 داود، أيب اسمـ ىم٤مل يمام - احلدي٨م أصح٤مب ىمقل وهق إوًمقن، إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم

 .احلدي٨م هذا ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ ،-ش 0/82ش »اًمزاد» ذم وٟم٘مٚمف
 أيب سمـ سمٙمر وأبق ،ش2/011» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/051» اًمٓمح٤موي أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

ش 0/81ش »اًمزاد» ذم يمام -ش ؾمٜمٜمف» ذم إثرم وقمٜمف ،ش0/012/2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم

 ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ ضمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد قمـ وُمَْمٞمؾ اسمـ ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ :-

 وم٘م٤ملش. اًمٗمحؾ سمروك يؼمك وٓ يديف، ىمٌؾ سمريمٌتٞمف ومٚمٞمٌدأ أطمديمؿ: ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ

 .شوٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: »- ًمٚمٌٞمٝم٘مل شمٌٕم٤مً  -ش 2/230» احل٤مومظ

 وهق اعم٘مؼمي، وهق هذا، ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد وقمٚمتف ضمدًا، وٕمٞمػ هق سمؾ: وأىمقل

 وًمٕمٚمف. سم٤مًمٙمذب سمٕمْمٝمؿ اهتٛمف وىمد ،- هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام - ُمؽموك

 .اعمٕمٜمك سمذًمؽ ومٖمػم احلدي٨م: هذا وم٘مٚم٥م شمٕمٛمد،

 اًم٘مٞمؿ اسمـ هذا طمديثف قمغم يٕمتٛمد أن اًمٕمج٥م وإٟمام اعمتٝمؿ، هذا ُمـ اًمٕمج٥م وًمٞمس

 اًمرواة سمٕمض قمغم اٟم٘مٚم٥م مم٤م اًمّمحٞمح إول هريرة أيب طمدي٨م أن ومٞمزقمؿ :شاًمزاد» ذم

 إٟمام وهق - هذا اعم٘مؼمي رواه يمام -ش. يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع: »أصٚمف وأن ُمتٜمف،

 يمام - آظمره خي٤مًمػ أوًمف ٕن قمٜمده: ُمٕم٘مقل همػم احلدي٨م ٕن اعمذه٥م: ذًمؽ ذه٥م

: ومٞم٘مقل ذًمؽ: يٜمٙمر وًمٙمٜمف. يديف ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل إن: ي٘مقل ُمـ ىمقل قمغم إٓ ،- زقمؿ

 .شاًمرضمٚملم ذم اًمريم٦ٌم وإٟمام اًمٚمٖم٦م، أهؾ يٕمرومف وٓ يٕم٘مؾ، ٓ يمالم إٟمف»

 ٟمّمقص أن ُمع ذًمؽ، قمٚمٞمف ظمٗمل يمٞمػ أجْم٤ًم: ُمٜمف يتٕمج٥م مم٤م وهق ىم٤مل يمذا

 رمحف اًمٓمح٤موي قم٘مد وم٘مد ذًمؽ: إمم ؾُمٌِؼ ىمد أنف قمغم! ٟمٗم٤مه؟ ُم٤م إصم٤ٌمت ذم يمثػمة  اًمٕمٚمامء

 وم٘م٤مل: »ىم٤مل صمؿ احلدي٨م، هذا ومٞمف ؾم٤مق ذًمؽ، أضمؾ ُمـ ظم٤مص٤مً  سم٤مسم٤مً ش اعمِمٙمؾ» ذم اهلل

 إٟمام واًمٌٕمػم اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك أن ؾمجد إذا هن٤مه ٕنف ُمًتحٞمؾ: يمالم هذا: ىم٤مئؾ

 هذا ذم ُم٤م ومٙم٤من. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ًمٞمْمع وًمٙمـ: ىم٤مل سم٠من ذًمؽ أتٌع صمؿ. يديف يٜمزل

 حُم٤مًٓ، ومقضمدٟم٤مه ىم٤مل: ُم٤م ومت٠مُمٚمٜم٤م. آظمره ذم سمف أُمره ىمد أوًمف ذم قمٜمف هن٤مه مم٤م احلدي٨م
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 يمؾ ويمذًمؽ يديف، ذم ريمٌت٤مه اًمٌٕمػم أن وذًمؽ ومٞمف: إطم٤مًم٦م ٓ ُمًت٘مٞمامً . احلدي٨م ووضمدٟم٤م

 أجدُّيؿ، ذم ٓ أرضمٚمٝمؿ ذم ريمٌتٝمؿ ٕن ذًمؽ: سمخالف آدم وسمٜمق احلٞمقان، ُمـ أرسمع ذي

 يديف، ذم اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم خير أن[ اعمّمكم] احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝمك

 ريمٌت٤مه، ومٞمٝمام ًمٞمس اًمٚمتلم يديف قمغم ومٞمخر ذًمؽ: ظمالف قمغم[ ًمًجقده] خير وًمٙمـ

 ذم ُم٤م أن وٟمٕمٛمتف اهلل سمحٛمد وم٤ٌمن. ريمٌت٤مه ومٞمٝمام اًمٚمتلم يديف قمغم اًمٌٕمػم خير ُم٤م سمخالف

 .ـهاش. اؾمتح٤مًم٦م وٓ ومٞمف شمْم٤مد ٓ صحٞمح يمالم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م هذا

 . (0)ش0ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم ٟمحقه ذيمر وىمد

ش اًمٕمرب ًم٤ًمن» وذمش. ذراقمٞمف ذم هل اًمٌٕمػم وريمٌت٤مش:  »4/031» طمزم اسمـ وىم٤مل

 اعَمْٗمِّمالن اًمٌٕمػم يدي وريمٌت٤م: »ىم٤مل صمؿش. يده ذم اًمٌٕمػم وريم٦ٌم: »ٟمّمف ُم٤مش 0/407»

 ويمؾ اًمُٕمْرىُمقسم٤من، ومٝمام ظمٚمػ: ُمـ اًمٜم٤َّمشمِئ٤من اعَمْٗمِّمالن وأُم٤م سمرك، إذا اًمٌٓمـ َيٚمَِٞم٤من اًمٚمذان

ش اًمٕمروس شم٤مج» ذم  مت٤مُم٤مً  وُمثٚمفش. رضمٚمٞمف ذم وقُمْرىُمْقسَم٤مهُ  يديف، ذم ريمٌت٤مه أرسمع ذي

 وإؾمقد قمٚم٘مٛم٦م ىمقل اؾمتٕمامهلؿ ذم اعمٕمٝمقد يمالُمٝمؿ ُمـ ًمذًمؽ ويِمٝمدش. 0/278»

 شم٘مدم وىمد - اًمٌٕمػم خير يمام ريمٌتٞمف: قمغم ريمققمف سمٕمد ظمر أنف: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ

 .- هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم
 .اجلٛمؾ سمخرور ريمٌتٞمف قمغم قمٜمف اهلل ريض ظمروره وصٗم٤م وم٘مد

 إن صمؿ قمٜمده، ريمٌتٞمف قمغم خير ٓ اجلٛمؾ ٕن اًم٘مٞمؿ: اسمـ سمزقمؿ ظم٤مـمئ وصػ وهذا

 اعمّمكم ويمذًمؽ ًمرضم٦ًم، ُمٜمف ًمألرض إن طمتك سم٘مقة يؼمك وم٢مٟمام سمرك: إذا اًمٌٕمػم أن اًمقاىمع

، ًمًجقده يم٤من ريمٌتٞمف: قمغم ؾمجد إذا  ىمد ُمًجد ذم يّمكم يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ دوي 

 جَل٦َّمً  هلؿ شمًٛمع ومٝمٜم٤مك يمثػماً: مجٕم٤مً  اعمّمٚمقن ويم٤من اخلِمٌٞم٦م،ش اًمدومقف» قمٚمٞمف سمًٓم٧م

                                                           

 صحٞمح سمًٜمدش 2 - 2/71/0» شاحلدي٨م همري٥م» ذم روى وم٢مٟمف اهلل: رمحف اًمنىمًٓمل اًم٘م٤مؾمؿ اإلُم٤مم ويمذا  (0)

 يرم ٓ: ي٘مقل اًمًجقد: ذم هذا»: اإلُم٤مم ىم٤مل. شاًمِم٤مرد اًمٌٕمػم سمروك أطمد يؼميمـ ٓ»: ىم٤مل أنف هريرة أيب قمـ

شمر اعمٓمٛمئـ همػم اًمِم٤مرد اًمٌٕمػم يٗمٕمؾ يمام - ُمٕم٤مً  سمٜمٗمًف  ،ريمٌتٞمف صمؿ ،يديف يْمع ،ُمٓمٛمئٜم٤مً  يٜمحط وًمٙمـ :- اعمقا

 .شُمٗمن ُمرومقع طمدي٨م هذا ذم روي وىمد

 أن ومٕمًك اًمتقجيري: اًمِمٞمخ قمغم اًمرد رؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل سمًٓم٧م وىمد. .. أقماله اًمقارد احلدي٨م ذيمر صمؿ

 [.ُمٜمف. ]شمٜمنم



 276   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 ي٘مدم سم٠من وأُمر ذًمؽ، قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ومٜمٝمك وظمِمققمٝم٤م: اًمّمالة هٞمئ٦م ُمع يتٜم٤مرم مم٤م ؿمديدة،

 يٗمٕمؾ يمام سمريمٌتٞمف، هب٤م آصٓمدام سمذًمؽ ومٞمتٗم٤مدى إرض: هبام ًمٞمٚم٘مك أوًٓ: يديف

 .ريمٌتٞمف قمغم اعمّمكم وسمروك اجلٛمؾ سمروك سملم اعمِم٤مهب٦م وضمف ومٝمذا اجلٛمؾ،

 ذم يمام - ىم٤مل طملم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم - أقمٚمؿ واهلل - اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد

 اسمـ أبداه٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وٟمص. اًمّمالة ظمِمقع ذم أطمًـ اًمّمٗم٦م هذه: »-ش اًمٗمتح»

 إيالم قمـ سمت٘مديٛمٝم٤م ويٕمتّمؿ ضمٌٝمتف، قمـ إرض يٚم٘مك أن: وهل اًمٞمديـ ًمت٘مديؿ اعمٜمػم

 .شأقمٚمؿ واهلل. قمٚمٞمٝمام ضمث٤م إذا ريمٌتٞمف
 اسمـ همػم سمذًمؽ سح ُمـ أر ومل اًمقضمقب، يٗمٞمد احلدي٨م ذم إُمر فم٤مهر :فائدة

 ظمٓم٠م قمغم دًمٞمؾ ذًمؽ وذم. شمريمف حيؾ ٓ وأنف ذًمؽ، سمٗمروٞم٦مش اعمحغم» ذم ومٍمح طمزم:

 يمال ضمقاز قمغمش 0/88ش »اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ٟم٘مٚمف اًمذي آشمٗم٤مق

 طملم اًمٜمص هذا يًتحي مل وًمٕمٚمف اًمٞمديـ، قمغم أو اًمريم٥م قمغم اًمًجقد ُمـ إُمريـ

 . أقمٚمؿ واهلل اًمٗمتقى، يمت٤مسم٦م

 ([2/704) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف الركبتني قبؾ القديـ وضع

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أصح٤مب ىمقل اهلقى قمٜمد اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع يٕمٜمل وهق: »ىمقًمف

 ش.احلدي٨م

 :وأُمرا  ومٕمال ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم اًمذي ٕنف اًمّمقاب وهق: ىمٚم٧م

 يْمع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٛمـ اًمٗمٕمؾ أُم٤م

 . احل٤ميمؿ ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م أظمرضمف. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف

 أجْم٤م وصححف. ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: »وىم٤مل

 .78 – 77/  2ش اإلرواء» ذم خمرج وهق 627/  308/  0 ظمزيٛم٦م اسمـ
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 يؼمك ومال ديمؿأطم ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ومٛمـ إُمر وأُم٤م

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك يمام

 واًمزرىم٤مين اًمٜمقوي ىم٤مل يمام ضمٞمد وإؾمٜم٤مده ومج٤مقم٦م واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

ه  .ي٠ميت يمام طمجر اسمـ احل٤مومظ وىمقا

 .789ش داود أيب صحٞمح» وذم 78/  2 آٟمٗم٤م اعمذيمقر اعمّمدر ذم أجْم٤م خمرج وهق

 ٟم٘مٚمف اًمذي طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إٓ يٕم٤مروٝمام ُم٤م احلديثلم هلذيـ وًمٞمس

 اهلل قمٌد اسمـ وهق ذيؽ طمدي٨م ُمـ ٕنف وٕمٞمػ طمدي٨م وهق اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ اعم١مًمػ

 وًمذًمؽ ظم٤مًمػ؟ إذا ومٙمٞمػ اٟمٗمرد إذا سمف حيت٩م ومال احلٗمظ ؾمٞمئ وٕمٞمػ وهق اًم٘م٤ميض

م سمٚمقغ ذم احل٤مومظ ىم٤مل  :اعمرا

 ش.وائؾ طمدي٨م ُمـ أىمقى هذا هريرة أيب طمدي٨م إن»

 .047 صش اًمّمالة صٗم٦م» وم٤مٟمٔمر آؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد ٟمحقه وذيمر

 قمغم وائؾ طمدي٨م رضمح طملم سمٞمٜم٤م ظمٓم٠مش اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أظمٓم٠م وًم٘مد

 سم٤مًمرد ىمٛم٧م ىمد اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أظمرى أظمٓم٤مء أظمٓم٠م يمام هريرة وأيب قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 أرضب أن هٜم٤م يب وحيًـ وهمػمه٤مش اعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ُمٗمّمال قمٚمٞمف

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك يتْمح وسمف ومٞمف ٟمحـ سمام آشمّم٤مل ؿمديد ٕنف واطمدا ُمثال ذًمؽ قمغم

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال»... 

 :أصٚمف وأن اًمراوي قمغم اٟم٘مٚم٥م احلدي٨م أن اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ زقمؿ

  إن: »ىمقًمف وهق ًمف آظمر زقمؿ هذا قمغم محٚمف وإٟمامش يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع»
 أن اًمٌٕمػم يمؼموك اًمؼموك قمـ اًمٜمٝمل ومٛم٘مت٣م: »ىم٤ملش. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف يْمع اًمٌٕمػم

 ش!يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف اعمّمكم يْمع

 أن: »وهمػمه آسم٤مدي يم٤مًمٗمػموز اًمٚمٖم٦م قمٚمامء ذيمره ُم٤م قمٚمٞمف ظمٗمل أنف يمٚمف هذا وؾم٥ٌم

 ش.إُم٤مُمٞمتلم يديف ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل

 ذم ريمٌت٤مه اًمٌٕمػم إن: »051/  0ش أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ىم٤مل وًمذًمؽ
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 اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم يؼمك ٓ: وم٘م٤مل يمذًمؽ ًمٞمًقا  آدم وسمٜمق اًمٌٝم٤مئؿ ؾم٤مئر ذم ويمذًمؽ يديف

 اًمٚمتلم يديف أوٓ ومٞمْمع يٌدأ وًمٙمـ يديف ذم اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم اًمٌٕمػم يؼمك يمام رضمٚمٞمف ذم

 ش.اًمٌٕمػم يٗمٕمؾ ُم٤م سمخالف ذًمؽ ذم يٗمٕمؾ ُم٤م ومٞمٙمقن ريمٌتٞمف يْمع صمؿ ريمٌت٤مه ومٞمٝمام ًمٞمس

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد. ومٞمف همٛمقض ٓ فمٝمقرا احلدي٨م ُمٕمٜمك فمٝمر وهبذا

/  4ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ سمف ىم٤مل وىمد وضمقهب٤م يٗمٞمد اًمًٜم٦م هبذه إُمر فم٤مهر إن صمؿ

 .واوح ظمٓم٠م آؾمتح٤ٌمب ُمـ قمٜمف اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف وُم٤م 028

 ؿمٞمخ ٟم٘مٚمف اًمذي ًمالشمٗم٤مق رد ومٗمٞمف جيقز ٓ اًمٕمٙمس أن سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل وٓزم

 !إُمريـ ضمقاز قمغم 88/  0ش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم

 ذم ضم٤مء ُم٤م وهل سمٗمٕمٚمٝم٤م ًمالهتامم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل ُمٝمجقرة ؾمٜم٦م وهٜم٤م: ىمٚم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م

 صدىم٧م: مجٞمٕم٤م وىم٤مًمقا . يًجد صمؿ ضمٜمٌٞمف قمـ يديف جم٤مومٞم٤م إرض إمم ُّيقي. .. يم٤من

 .يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من هٙمذا

 .وهمػمه صحٞمح سمًٜمد 308 - 307/  0ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه

 اًمٞمديـ  جم٤موم٤مة ُمع اًمً٘مقط هق اًمذي اهلقي ُمٕمٜمك ُمٕمل وشم٠مُمٚم٧م هذا قمروم٧م إذا

 سمتٚم٘مل إٓ قم٤مدة يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ أن ومٞمف همٛمقض ٓ سمقوقح ًمؽ شمٌلم اجلٜمٌلم قمـ

 واهلل. .. وائؾ طمدي٨م وٕمػ قمغم آظمر دًمٞمؾ ومٗمٞمف سم٤مًمريمٌتلم وًمٞمس سم٤مًمٞمديـ إرض

 .اهل٤مدي هق شمٕم٤ممم

 ([093) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

عتامد عذ والؽالم الركقع مـ الؼقام عـد القدـي قبؾ الركبتني رفع  عذ ٓا

 العجـ حديث ضعػ مـ عذ والرد الؼقام عـد القدـي

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 قمغم ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم طملم اًمًجقد ُمـ اًمرومع يمٞمٗمٞم٦م وأُم٤م: »ىمقًمف

 يٌدأ همػمهؿ وقمٜمد ريمٌتٞمف صمؿ يديف يرومع أن اجلٛمٝمقر قمٜمد وم٤معمًتح٥م. أجْم٤م اخلالف

 ش.يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف سمرومع

 أطمدصمٙمؿ أٓ: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ حلدي٨م اًمث٤مين هذا احلؼ: ىمٚم٧م

 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة وىم٧م همػم ذم ومٞمّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ

 .إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا اؾمتقى ريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ىمل ٟمص ومٝمذا. ًمف واًمًٞم٤مقش إم» ذم واًمِم٤مومٕمل اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل. اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وسمف إرض قمغم سمٞمديف يٕمتٛمد

 يٗمٕمؾ يم٤من ويمذًمؽ هنض إذا يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ ورويٜم٤م»

 ش.اًمت٤مسمٕملم ُمـ واطمد وهمػم احلًـ

 سمٞمٜمتف يمام وُمرومققم٤م ُمقىمقوم٤م قمٜمف ضمٞمد سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه قمٛمر اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 اهلل سم٢مذن ىمري٤ٌم ًمٗمٔمف وي٠ميتش اًمّمالة صٗم٦م» وذم 967 احلدي٨م ِت٧مش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم

 .شمٕم٤ممم

 :ىمٞمس سمـ إزرق يرويف قمٜمف ُمرومققم٤م ص٤مًمح سمًٜمد احلريب إؾمح٤مق أبق ورواه

: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٚم٧م. ىم٤مم إذا يديف قمغم يٕمتٛمد: اًمّمالة ذم يٕمجـ قمٛمر اسمـ رأج٧م

 أطمد يذيمره مل - هٜم٤مك ذيمرت يمام - قمزيز طمدي٨م وهق. يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م

 سم٤محلرف ومٜم٘مٚمفش اًمزاد» قمغم اعمٕمٚمؼ هىمف صمؿ واعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ اعمت٘مدُملم اعمخرضملم ُمـ

! وهمػمه هذا شمٕمٚمٞم٘مف  ذم ذًمؽ ُمثؾ ُمـ ًمف ويمؿ يٕمط مل سمام ُمتِمٌٕم٤مش اًمّمٗم٦م» ُمـ اًمقاطمد

 .وإي٤مه اهلل هداٟم٤م

 يٛمٙمـ ٓ إذ. يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف يرومع أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هذه وٓزم: ىمٚم٧م

 ًمألطم٤مدي٨م اعمٜم٤مؾم٥م هق وهذا. اًمّمٗم٦م هذه قمغم إٓ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد إرض قمغم آقمتامد

 اًمٜمٝمل ذم اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م وسمخ٤مص٦م اًمّمالة ذم سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمتِمٌف قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م

 ومٞمٜمٌٖمل ُمِم٤مهد هق يمام ريمٌتٞمف قمغم ُمٕمتٛمدا يٜمٝمض وم٢مٟمف اجلٛمؾ يمؼموك اًمؼموك قمـ



 281   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 .ُمٜمّمٗم٤م ومت٠مُمؾ. ًمف خم٤مًمٗم٦م يديف قمغم ُمٕمتٛمدا يٜمٝمض أن ًمٚمٛمّمكم

 ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم وي٠ميت آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمنموقمٞم٦م احلدي٨م هذا وذم

 .شمٕم٤ممم اهلل

 اًمّمالة ذم اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م ذم ضمزءا اعمٕم٤مسيـ اًمٗمْمالء ًمٌٕمض رأج٧م صمؿ: شمٜمٌٞمف

 :أىمقل أن وي١مؾمٗمٜمل اًمٕمجـ طمدي٨م ومٞمف وٕمػ

 قمغم اعمذهٌل اًمتٕمّم٥م قمـ واًمتجرد اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ قمـ سمٕمٞمدا سمحثف ذم يم٤من ًم٘مد

 قمـ إسمٕم٤مده أو خي٤مًمٗمف ُم٤م وـمل يقاوم٘مف ُم٤م ٟم٘مؾ قمٚمٞمف همٚم٥م وم٢مٟمف سمف، ٟمٔمـ يمٜم٤م ُم٤م ظمالف

 وشمقؾمٕمف ًمف، ٓ قمٚمٞمف طمج٦م ًمٙمقٟمف اًم٘م٤مرئ يٜمتٌف ٓ سمحٞم٨م ٟم٘مٚمف إن ًمف اعمٜم٤مؾم٥م ُمقوٕمف

 وإفمٝم٤مره ي١ميده ُم٤م ٟم٘مد ذم وشم٤ًمهٚمف دًٓمتف ذم واًمتِمٙمٞمؽ وشمِمدده خي٤مًمٗمف ُم٤م ٟم٘مد ذم

 اًم٘مراء أوهؿ واهٞملم ـمري٘ملم ؾمقى ًمف وًمٞمس سمٓمرىمف اًم٘مقي ُمٔمٝمر اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 دون قمنمة إمم يقصٚمٝم٤م طمتك أخٗم٤مفمٝم٤م ُمٗمردات ذيمر ذم ضمدا اًمٙمالم يٓمٞمؾ صمؿ مخ٦ًم أهن٤م

 سم٤مإلؿم٤مرة اًمٌح٨م يٓمقل مم٤م ذًمؽ همػم إمم اعمذيمقر، اإلُّي٤مم ذم زي٤مدة ؾمقى شمذيمر وم٤مئدة

 ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ! قمٚمٞمف إُمثٚم٦م ورضب ومٞمف اًمٙمالم سمًط اًمتٕمٚمٞمؼ هذا يتحٛمؾ وٓ إًمٞمف

 :وم٠مىمقل ذيمرشمف مم٤م اًم٘مراء يتٞم٘مـ طمتك سمٕمْمٝم٤م ذيمر

 قمغم دًٓمتف  وقمغم صحتف قمغم مجٞمٕم٤م اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م -0

 سمدًٓمتف ؾمٚمٛمقا  وم٢مهنؿ سمف ي٠مظمذوا مل اًمذيـ طمتك اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 ٓسمـش اعمٖمٜمل» اٟمٔمر وؿمٞمخقظمتف ملسو هيلع هللا ىلص ًمًٜمف يم٤من أنف ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سمف يٕمٛمٚمقا  مل ًمٙمٜمٝمؿ

 569/  0 اعم٘مدد ىمداُم٦م

 :06 ص وم٘م٤مل إوائؾ سمف ي٠مت مل سمٌمء ومج٤مء إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ وأُم٤م

 حيٛمؾ ومٝمق سم٤مًمٞمديـ إرض قمغم سم٤مٓقمتامد سيح همػم اًمّمحٞمح احلدي٨م ومٝمذا»

 ش!اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمريمٌتلم قمغم وًمالقمتامد ًمذًمؽ

 قمغم ومٝمٛمقه مجٞمٕم٤م إئٛم٦م أن يٕمٚمؿ وهق ًمدًٓمتف ُمٜمف شمقهٞمٜم٤م قمٜمده ُمـ هذا ي٘مقل

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم هق ومٝمذا شم٘مدم يمام يٕمٛمؾ مل وُمـ ُمٜمٝمؿ سمف قمٛمؾ ُمـ زقمٛمف ظمالف
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 شم٠مظمذ وهبذا: »احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد 010/  0ش إم» يمت٤مسمف ذم ي٘مقل اًم٘مرر اًمٕمريب

 ُمٕم٤م سمٞمديف إرض قمغم يٕمتٛمد أن اًمّمالة ذم ضمٚمقس أو ؾمجقد ُمـ ىم٤مم ُمـ ومٜم٠مُمر

 ش.ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م

 ذيمر ح٤م اًم٘مدُملم صدور قمغم سم٤مًمٜمٝمقض ي٘مقل اًمذي أمحد اإلُم٤مم هق هذا سمؾ

 آطمتامل سمف يٌٓمؾ سمٚمٗمظ ذيمره 286/  80 صش اسمٜمف ُم٤ًمئؾ» ذم احلقيرث اسمـ طمدي٨م

 ش.ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض ومل ىم٤مم صمؿ ي٘مقم أن ىمٌؾ ضمٚمس: »... وهق اًمث٤مين

ه يٗمٝمؿ ٓ اًمذي هق وهذا  !!اًمٕمجٛم٦م ًمقصم٦م شمداظمٚمف مل أصٞمؾ قمريب يمؾ ؾمقا

 أخٗم٤مفمف ُمـ رء ذم ًمٞمس: »احلقيرث اسمـ طمدي٨م أخٗم٤مظ ظمرج أن سمٕمد ىم٤مل -2

 هذه سم٠من اعمح٘م٘ملم سمٕمض ضمزم وىمد. إرض قمغم سمٞمديف وم٤مقمتٛمد: أيش سمٞمديف: »ًمٗمظ

ه يمام احلدي٨م رواي٤مت ُمـ رء ذم ًمٞم٧ًم اًمٚمٗمٔم٦م  ذيمره ُم٤م قمغم إُمػم اهلل قمٌد اؾمت٘مرأ

 ش.392/  2ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم إًم٤ٌمين

  ُم٤م ُمٜمف ي٠مظمذ وًمٙمٜمف سمتامُمف ؾم٤مىمف أنف ًمق قمٚمٞمف طمج٦م هٜم٤مك ذيمرشمف اًمذي: ىمٚم٧م
 :هٜم٤مك إُمػم يمالم ٟمص هق وهذا! اًم٤ٌمىمل قمـ ويٕمرض يِمتٝمل

ش سمٞمديف: »اًمزي٤مدة هذه أضمد مل وًمٙمٜمل إرض قمغم سمٞمديف واقمتٛمد: اًمِم٤مومٕمل وقمٜمد»

 ش.آقمتامد ُمـ اعمت٤ٌمدر هق ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤من وإن همػمه قمٜمد وٓ اًمِم٤مومٕمل قمٜمد

 مجٞمع سمف ىم٤مل اًمذي أظمر اًمٌٕمض وشمرك سمٕمْمف إُمػم يمالم ُمـ أظمذ يمٞمػ ومت٠مُمؾ

 اًمذي اًمث٤مين اطمتامًمف يٜم٘مض ٕنف شمريمف شم٘مدم يمام واعمخ٤مًمٗمقن ُمٜمٝمؿ اعمقاوم٘مقن اًمٕمٚمامء

 اًمٓمريؼ سمف شمٗمرد أنف ُمع واٟم٘مٓم٤مقمف سمْمٕمٗمف 24 ص هق اقمؽمف اًمذي وائؾ سمحدي٨م أجده

 اًمذي قمكم وسمحدي٨م ًمديف اًمٕمنمة أخٗم٤مفمف وسم٘مٞم٦م! قمٜمده اخلٛم٦ًم ـمرىمف دون اًمث٤مين

 ًمٚمِمٝم٤مدة يّمٚمح وٓ وائؾ حلدي٨م ؿم٤مهدا ضمٕمٚمف ًمٙمٜمف سمْمٕمٗمف 29 ص أجْم٤م اقمؽمف

 سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم قمٜمف يرو مل اًمٕملم جمٝمقل وهق اًمًقائل زي٤مدا ومٞمف وم٢من وٕمٗمف ًمِمدة

 :ومٞمف اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وًمذا اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اشمٗم٤مىم٤م وٕمٞمػ وهق اًمٙمقذم إؾمح٤مق

 .اعمزقمقم اًمِم٤مهد هذا قمٜمف روى اًمذي وهق اًمْمٕمػ ؿمديد: أيش. ُمؽموك»
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 ذم وائؾ وطمدي٨م اًمتِمٝمد: أي إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ُمـ سم٤مًم٘مٞم٤مم ظم٤مص ومٝمق وأجْم٤م

 :ومٞمف 99 ص وم٘م٤مل قم٤مد وًمٙمٜمف وٕمٗمف ُمع!! اًمًجقد ُمـ اًمٜمٝمقض

 يًٌؼ مل مم٤م وهذاش صحٞمح همػم صحٞمح ُم٤مًمؽ وطمدي٨م سيح صحٞمح طمدي٨م»

 .وي٠ميت شم٘مدم يمام ؿمٓمريف ذم شمٜم٤مىمْمف ُمع اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد ُمـ إًمٞمف

 اًمث٤مين آطمتامل ًمت٠مجٞمد رأج٧م يمام اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م حينم اًمذي اًمقىم٧م ذم -3

 ُم٤م يتج٤مهؾ احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذمش إرض قمغم آقمتامد» ًمتٗمًػم سمزقمٛمف

 اسمـ سمحدي٨م إول آطمتامل ويت٠مجد: »07 ص ومٞم٘مقل ًمالقمتامد اًمث٤مين آطمتامل يرضمح

 .اًمخ. ..ش وسمٗمٕمٚمف - صح ًمق - اًمٕمجـ ذم قمٛمر

 أنف هٜم٤م واعم٘مّمقد اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف اًمٙمالم وي٠ميت ىمري٤ٌم ًمٗمٔمف شم٘مدم اًمٕمجـ طمدي٨م

 إول آطمتامل ي١ميد ُم٤م قمٛمر اسمـ قمـ اعمرومقع ُمـ صح ومٞمام يقضمد ٓ أنف اًم٘مراء يقهؿ

 ُمقوٕمف قمـ سمٕمٞمدا 38 ص إًمٞمف يِمػم ومٝمق ذًمؽ وُمع سمف قمٚمؿ قمغم وهق ظمالومف واًمقاىمع

 اسمـ اقمتامد ذيمر وم٢مٟمف ُمقىمقف أنف يقهؿ سمؾ ًمٗمٔمف يًقق ٓ ومٝمق هٜم٤م وأُم٤م ًمف اعمٜم٤مؾم٥م

 اقمتامده 035/  2 اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمد: »ىم٤مل صمؿ اًمْمٕمٞمػ اًمٕمٛمري سمرواي٦م يديف قمغم قمٛمر

/  2ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم يمام صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مده: إًم٤ٌمين ىم٤مل. سمٞمديف إرض قمغم

 ش.392

 ًمدًٓمتف شمِمتٞمت٤م 85 ص اًمٌح٨م قمـ سمٕمٞمدا ؾم٤مىمف سمؾ أجْم٤م هٜم٤م ًمٗمٔمف يًؼ ومل

 ىمٞمس سمـ إزرق رواي٦م ُمـ ًمٗمٔمف وم٢من! احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ حلدي٨م اعم١ميدة اًمٍمحي٦م

 ًمقًمده وم٘مٚم٧م سمٞمديف إرض قمغم اقمتٛمد اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم إذا قمٛمر اسمـ رأج٧م: »ىم٤مل

 ش.يٙمقن هٙمذا وًمٙمـ ٓ: ىم٤مًمقا  اًمٙمؼم؟ ُمـ هذا يٗمٕمؾ ًمٕمٚمف: وجلٚم٤ًمئف

 :قم٘مٌف ىمقزم قمٜمل إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ ٟم٘مؾ صمؿ

 أن ذم سيحش يٙمقن هٙمذا: »وم٘مقًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م»

 ش.وٕمػ أو ًمًـ وًمٞمس اًمّمالة ًمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من قمٛمر اسمـ

 يٗمٞمد هذا: »سم٘مقًمف قمٜمف وم٠مضم٤مب اًمٕمجـ طمدي٨م ذم سمحثف ِت٧م قمٜمل هذا ٟم٘مؾ
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 ًمّمالة وصٗمف ذم احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م. .. أوم٤مده ىمد وهذا ومح٥ًم آقمتامد

 وصٗمتف هٞمئتف ذم وًمٙمـ إرض قمغم آقمتامد ُمنموقمٞم٦م ذم ًمٞم٧ًم واعم٠ًمخ٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.اًمٕمجـ

  .إرض قمغم سم٤مًمٞمديـ آقمتامد ُمنموقمٞم٦م: ُم٠ًمخت٤من مه٤م سمغم: وم٠مىمقل

 اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م ذم: »ضمزئؽ قمٜمقان ِت٧م داظمٚمت٤من ويمٚمت٤ممه٤م هبام اًمٕمجـ وُم٠ًمخ٦م

 ُم٤مًمؽ طمدي٨م هد ذم صٗمح٤مت ح٤م ضمزئؽ» ُمـ شمًقد مل ذاك وًمقٓش اًمّمالة ذم

 آقمتامد أطمده٤م وذم اًمٕمنمة وأخٗم٤مفمف قمٜمدك اخلٛم٦ًم وـمرىمف وائؾ وطمدي٨م وأخٗم٤مفمف

 ذم سم٤مًمِمؽ اًمتٍميح قمغم محٚمؽ مم٤م ُم٤مًمؽ حلدي٨م ظمالوم٤م واًمٗمخذيـ اًمريمٌتلم قمغم

 رضمٕم٧م ىمد أن٧م ومٝم٤م قمٜمؽ ٟم٘مٚمف شم٘مدم يمام اًمٞمديـ قمغم آقمتامد قمغم ُم٤مًمؽ طمدي٨م دًٓم٦م

 قمغم آقمتامد قمغم ُم٤مًمؽ طمدي٨م سمدًٓم٦م آقمؽماف إمم شمدري ٓ أو شمدري طمٞم٨م ُمـ

 اسمـ أن ذم سيح سم٠منف ىمقًمٜم٤م وأىمررت هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمثؾ ذًمؽ ذم وأنف اًمٞمديـ

 أخٝمٛمؽ اًمذي هلل وم٤محلٛمد وٕمػ أو ًمًـ وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من قمٛمر

 !اجلٝمٞمد واجلٝمد اًمتِمٙمٞمؽ سمٕمد اًمّمقاب إمم اًمرضمقع

سمف قمغم اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ صم٧ٌم هؾ وًمٙمـ  إًمٞمف؟ اهلل ووم٘مف أن سمٕمد صقا

 اوٓمرارا ذًمؽ ومٕمؾ قمٛمر اسمـ سم٠من اًم٘مقل إمم سمٕمد ومٞمام رضمع ًم٘مد: أىمقل أن ي١مؾمٗمٜمل

 اسمـ وًمد ؿمٝم٤مدة ُمـ شم٘مدم يمام ىمٌؾ ُمـ أىمره يم٤من ُم٤م وم٠منٙمر 92و 72 ص ًمِمٞمخقظمتف

 .اعمًتٕم٤من واهللش. يٙمقن هٙمذا وًمٙمـ اًمٙمؼم ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ مل أنف: »وضمٚم٤ًمئف قمٛمر

 قمغم ُم٤مًمؽ طمدي٨م دًٓم٦م قمغم سم٤مًمث٤ٌمت - خمٚمّملم - اعم١مًمػ ٟمٓم٤مًم٥م ومٜمحـ ًمذًمؽ

 ذم يمام اًمًٜم٦م ٕنف وإٟمام يمؼم أو وٕمػ أو ًمٕمجز يٙمـ مل ذًمؽ وأن اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 ـمريؼ قمغم ًمف وىمٗم٧م أنٜمل وسمخ٤مص٦م دًٓمتف وصح٦م سمّمحتف أىمر اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 :ىم٤مل ىمٞمس سمـ إزرق قمـ أظمرى

 اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل هذا؟ ُم٤م: وم٘مٚم٧م ىم٤مم إذا يٕمتٛمد اًمّمالة ذم قمٛمر اسمـ رأج٧م

 .يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص
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 . سمؽمىمٞمٛمل – 3489ش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

 يدع ٓ سمٞم٤مٟم٤م إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف ذم ظمٓم٠مه ٟمٌلم ومٜمحـ اًمٕمجـ ذم أظمر طمديثف وأُم٤م

 :سمٕمٚمتلم أقمٚمف ىمد وم٢مٟمف ظمٓمئف ذم ؿمٙم٤م اًمٗمـ هبذا ًمٕم٤مرف

 .سمٙمػم سمـ يقٟمس: إومم

 .اًمٕمٌز قمٛمران سمـ اهلٞمثؿ: وإظمرى

 وٟم٘مؾ ودمرحي٤م شمقصمٞم٘م٤م يقٟمس ذم اًمٕمٚمامء سم٤مظمتالف ومٞمٝم٤م ومتٛمًؽ إومم اًمٕمٚم٦م أُم٤م

 :طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقل ُمٜمٝم٤م واقمتٛمد ذًمؽ ذم أىمقاهلؿ

 ش.خيٓمئ صدوق»

 شم٘مٚمٞمدا إئٛم٦م ُمـ اعمقصم٘ملم أىمقال قمـ وأقمرض يت٤مسمع مل إن وٕمٞمػ أنف ُمٜمف وومٝمؿ

 .طمجر ٓسمـ ُمٜمف

 وصم٘مـــــف: »ىمـــــ٤مل أنـــــف قمـــــدي اسمــــــ قمــــــ طمٙمـــــك أن سمٕمـــــد ىمـــــ٤مل أنـــــف أُمـــــره ُمــــــ واًمٕمجٞمـــــ٥م

 ش. ..ش.اًمٕمؼم» وش اًمٗمتح» وُم٘مدُم٦مش اعمٞمزان» واٟمٔمر: »ىم٤مل...ش  إئٛم٦م

 ش!احلدي٨م طمًـ وهق: »اًمذهٌل ي٘مقلش اعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف ظم٤ممت٦م ذم وإذا ومٜمٔمرٟم٤م

 !قمٚمٞمف؟ إطم٤مًمتف ذم ىمّمد ومامذا فم٤مهر هق يمام ًمف ٓ قمٚمٞمف طمج٦م ومٝمذا

 ش.اًمّمدق حمٚمف: طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل ومٞمف خمتٚمػش: »اعم٘مدُم٦م» ذم احل٤مومظ وي٘مقل

 ذم احلدي٨م طمًـ أنف يٕمٜمل اًمّمدق وحمٚمف ومٞمف خمتٚمٗم٤م يمقٟمف وم٢من ىمٌٚمف يم٤مًمذي وهذا

 ُمٜمٝم٤م حييين يمثػمة ًمف أطم٤مدي٨م قمـ ؾمٙم٧م احل٤مومظ أن ذًمؽ وي١ميد اعمّمٓمٚمح قمٚمؿ

  ش.اًمٗمتح» ذم قمٜمف ؾمٙم٧م وم٢مٟمف سم٤مًمرـم٥م اًم٘مئ٤مء أيمؾ ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 ش!!ضمزئف» ُمـ 27 ص ذيمر يمام احل٤مومظ سمًٙمقت حيت٩م واعم١مًمػ 573/  9

 ش.صدوق: »ُمٕملم اسمـ ىمقل ومٞمف يتٌٜمك سم٤مًمذهٌل وم٢مذا اًمٕمؼم إمم رضمٕم٧م صمؿ

 اًمذهٌل أورده ذًمؽ أضمؾ وُمـ احلدي٨م طمًـ أنف أي اعمت٘مدم سم٤معمٕمٜمك أجْم٤م وهق
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: ومٞمف وىم٤مل 383/  092 صش اًمرد يقضم٥م ٓ سمام ومٞمٝمؿ اعمتٙمٚمؿ اًمرواة ُمٕمروم٦م» يمت٤مسمف ذم

 ش.اًمًٚمٓم٤من يتٌع ُمرضمئ: ُمٕملم اسمـ ىم٤مل صدوق»

 قمغم وشمردده إلرضم٤مئف وإٟمام وروايتف صدىمف ذم ـمٕمٜم٤م ومٚمٞمس ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م أن إمم يِمػم

 أؿم٤مر وىمدش اعمّمٓمٚمح» ذم ُمٕمروف هق يمام طمديثف قمغم سمف يٓمٕمـ ٓ مم٤م وذًمؽ اًمًٚمٓم٤من

 ومال احلدي٨م ذم أُم٤م: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف؟ يٜمٙمر رء أي: قمٜمف ؾمئؾ طملم زرقم٦م أبق ذًمؽ إمم

 ش.أقمٚمٛمف

 اًمٜم٘مقل ُمـ ؿمٞمئ٤م يًتٗمد مل - وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م - اعم١مًمػ أن: واخلالص٦م

 اظمتٞم٤مره وضمف سملم هق وٓ هذا سمٙمػم سمـ يقٟمس ذم إئٛم٦م قمـ ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اعمتْم٤مرسم٦م

 ًمٞمسش خيٓمئ صدوق: »ومٞمف ىمقًمف أن قمغمش اًمت٘مري٥م» ذم طمجر ٓسمـ شم٘مٚمٞمدا إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف

 طمدي٨م حيًـ ُم٤م يمثػما  أنف واًمتتٌع سم٤معمامرؾم٦م ٟمٕمرف وم٢مٟمٜم٤م سمف ًمٚمراوي شمْمٕمٞمٗمف ذم ٟمّم٤م

 قمغم يم٤من أنف ومٚمق ًمذًمؽ ص٤مًمح ُمث٤مل قم٤مئِم٦م وطمدي٨م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمثؾ ومٞمف ىم٤مل ُمـ

ش اًمتٕمديؾ قمغم ُم٘مدم اجلرح: »ُمثال ي٘مقل يم٠من اظمتٞم٤مره وضمف ًمٌلم اعمّمٓمٚمح سمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م

 أؿم٤مر وىمد وضم٤مرطم٤م ُمٗمنا  يم٤من إذا سمام ُم٘مٞمد هق سمؾ إـمالىمف قمغم ًمٞمس هذا: ومٞم٘م٤مل

 أُّي٤م هذا ومت٠مُمؾ ييه ٓ سمف ضمرح ُم٤م أنش اعمٕمروم٦م» قمـ اعمٜم٘مقًم٦م يمٚمٛمتف ذم اًمذهٌل

 قمٚمؿ قمـ ُمٜمف ذًمؽ  يّمدر مل وأنف ًمٞمقٟمس شمْمٕمٞمٗمف ذم اًمرضمؾ ظمٓم٠م ًمؽ يتٌلم اًم٘م٤مرئ

 .اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هبذا وُمٕمروم٦م

 :وهل اًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمتف قمغم اًمرد ذم ي٠ميت ومٞمام ؾم٠مذيمره ُم٤م ذًمؽ ًمؽ وي١ميمد

 .اًمٕمٌز قمٛمران سمـ اهلٞمثؿ: قمٜمده إظمرى اًمٕمٚم٦م

 - أطمٞم٤مٟم٤م واؾمتٓمرد شمذيمر وم٤مئدة دون صٗمح٤مت قمنم طمقهل٤م ص٤مطمٌٜم٤م ؾمقد ًم٘مد

 .اعمزقمقُم٦م سم٤مًمٕمٚم٦م هل٤م قمالىم٦م ٓ أُمقر ذيمر ذم -ش ضمزئف» ذم يمٕم٤مدشمف

 قمٜمده احل٤مل جمٝمقل ومٝمق مخ٦ًم قمٜمف روى هذا اهلٞمثؿ أن ومٞمٝم٤م يمالُمف وظمالص٦م

 .ُم١مًمٗم٤ميت سمٕمض ُمـ أظمذه أورده ُم٤م وضمؾ

 وًمق اًمراوي شمقصمٞمؼ ذم طم٤ٌمن اسمـ ُمًٚمؽ ٟم٘مد ذمش اًمٚم٤ًمن» ذم احل٤مومظ يمالم ذيمر صمؿ
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 وًمٙمٜمف طمؼ وهذا. يمتٌل ُمـ ُمقاوع ُمـ ذًمؽ ُمثؾ قمٜمل ٟم٘مؾ صمؿ واطمد، إٓ قمٜمف يرو مل

 ذم ؾمٚمٙمتف ُم٤م وسملم اعمٜمت٘مد اعمًٚمؽ هذا سملم يٗمرق أن اًمٕمٚمؿ هبذا قمٝمده حلداصم٦م يًتٓمع مل

 هلؿ ًمٞمٌلم ُمثال ًمٚم٘مراء وىمدم. قمٜمف اخلٛم٦ًم اًمث٘م٤مت ًمرواي٦م هذا اهلٞمثؿ طمدي٨م شم٘مقي٦م

 سمٜمٙم٤مرشمف طمٙمٛم٧م وأين اًم٘مْم٤مء ذم ُمٕم٤مذ طمدي٨م اعمج٤مل هذا ذم - سمزقمٛمف - شمٜم٤مىميض

 ُمـ يمؾ أن يتقهؿ ومٝمق. إي٤مه طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ ُمع قمٛمرو سمـ احل٤مرث ضمٝم٤مًم٦م ُمٜمٝم٤م سم٠مُمقر

 محٚمف اًمذي وظمٓم١مه ظمٚمٓمف يٙمٛمـ وهٜم٤م. طم٤مٓ وإُم٤م قمٞمٜم٤م إُم٤م جمٝمقل ومٝمق طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف

 .اعمذيمقر ُمًٚمٙمف ذم طم٤ٌمن اسمـ ضم٤مري٧م سم٠منٜمل 56 ص اًم٘مقل قمغم

 أىمقال ُمـ سمف رُم٤مين ومٞمام وظمٓمئف ُمًٚمٙمل صقاب قمغم اًمداًم٦م اًمِمقاهد أىمدم وأن

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ

 قمٜمف روى. .. اًمّمدق حمٚمف: »اًمزسم٤مدي اخلػم سمـ ُم٤مًمؽ شمرمج٦م ذم اًمذهٌل ىم٤مل - 0

 مل ممـ هق: اًم٘مٓم٤من اسمـ ىم٤مل. ورؿمديـ احل٤ٌمب سمـ وزيد وه٥م واسمـ ذيح سمـ طمٞمقة

 ُمـ يم٤من ُمـ أن قمغم واجلٛمٝمقر. .. صم٘م٦م أنف قمغم أطمد ٟمص ُم٤م أنف يريد. .. قمداًمتف شمث٧ٌم

 قمغم وأىمره  شصحٞمح طمديثف أن قمٚمٞمف يٜمٙمر سمام ي٠مت ومل مج٤مقم٦م قمٜمف روى ىمد اعمِم٤ميخ

 وذم 461/  7ش طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت» ذم أنف يذيمرا  أن ووم٤مهتامش اًمٚم٤ًمن» ذم اًم٘م٤مقمدة هذه

 يم٤من ُمٜمٝم٤م اًمتل - اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم وسمٜم٤مء! هذا قمٛمران سمـ يم٤مهلٞمثؿش اًمت٤مسمٕملم أت٤ٌمع»

 ذم احلٗم٤مظ ُمـ وهمػممه٤م واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل ضمرى - احلدي٨م شمّمحٞمح ذم اٟمٓمالىمٜم٤م

 سمـ أمحد شمرمج٦م ُمثال وم٤مٟمٔمر ُمٓمٚم٘م٤م شمقصمٞم٘مٝمؿ إمم يًٌ٘مقا  مل اًمذيـ اًمرواة سمٕمض شمقصمٞمؼ

 .ًمٚمٕمً٘مالينش اًمتٝمذي٥م» و ًمٚمذهٌلش اًمٙم٤مؿمػ» ذم أُمكم قمٌدة

 حمٚمف: »وشم٤مرةش صدوق: »شم٤مرة ومٞمٝمؿ ىم٤مًمقا  سمؾ وأىمروه طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ اًمذيـ وأُم٤م

 قمنمة أن وم٠مذيمر سم٤معمئ٤مت ومٝمؿ ُمٕمروف هق يمام اًمتٕمديؾ أخٗم٤مظ ُمـ وهلش اًمّمدق

 قمغم اًم٘مراء ًمٞمٙمقنش اًمتٝمذي٥م هتذي٥م» ُمـ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم إًمػ طمرف ُمـ ُمٜمٝمؿ

 :إُمر ُمـ سمٞمٜم٦م

 .اجلحدري صم٤مسم٧م سمـ أمحد - 0

 .اًمٌٍمي حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ أمحد - 2
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 .اًمٞم٤مُمل ُمٍمف سمـ أمحد - 3

 .اجلٛمحل احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ - 4

 .إؾمدي اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ - 5

 .اهلل قمٌد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ - 6

 .اًمًقاق داود سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق - 7

 .اًم٤ٌمًمز إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ - 8

 .اًمزرىمل احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ إؾمامقمٞمؾ - 9

 .اهلٛمداين ؾمٕمٞمد سمـ إؾمقد - 01

 قم٤ٌمريت ُمـ آٟمٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م احل٤مومظ ومٞمٝمؿ وىم٤مل. وم٘مط طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ ه١مٓء يمؾ

  .أُمث٤مهلؿ ُمـ همػمهؿ وذم سمٕمْمٝمؿ ذم احلٗم٤مظ ُمـ همػمه ذًمؽ ذم وواوم٘مف اًمتقصمٞمؼ

 اًمقاطمد قمٜمف روى ممـ طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ ممـ همػمهؿ ذم ي٘مقل أن قم٤مدشمف وُمـ

 ش.ُم٘مٌقل: »أوش ُمًتقر: »وآصمٜم٤من

 قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ سمٕمض ي٤ٌمدر أن أظمِم٤مه ُم٤م وم٠مظمِمك. آظمر ُمقوع ذم طم٘م٘متف يمام

 ىم٤مل يمام اعمجٝمقًملم شمقصمٞمؼ ذم شم٤ًمهٚمف ذم طم٤ٌمن اسمـ ضم٤مرى ىمد احل٤مومظ إن: اًم٘مقل إمم

 سملم اًمٗمرق - شم٘مٚمٞمدا وًمق - يٕمرف ٓ ٕنفش اًمًٓمقر هذه يم٤مشم٥م ذم اجلزء» ُم١مًمػ ُمثٚمف

 وهق اعمذيمقر اًمتٗمريؼ وضمف يدرك مل قمرومف إن وطمده طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ ممـ وآظمر راو

 اعم١مًمػ وٟم٘مٚمف اًمٕمجـ طمدي٨م راوي قمٛمران سمـ اهلٞمثؿ شم٘مقي٦م ذم إًمٞمف أذت يمٜم٧م ُم٤م

 .58 ص سم٘مقًمفش ضمزئف» ذم إًمٞمف اعمِم٤مر

 ش.حلديثف اًمٜمٗمس ٓـمٛمئٜم٤من ؾم٤ٌٌم قمٜمف اخلٛم٦ًم أوئلؽ رواي٦م ضمٕمؾ إٟمف»

 ش!!اًمرؤي٤م ذم يم٤مًمِم٠من سم٤مًمقضمدان شمّمحح ٓ وإطم٤مدي٨م: »سم٘مقًمف رده صمؿ

 - ىم٤مل يمام - اًمقضمدان سمٛمجرد احلدي٨م أصحح مل وم٢مين - اهلل ؾم٤محمف - ىم٤مل يمذا

 ذم أخػ ُمـ مجٞمع قمغم وم٤مت اًمذي وإؾمٜم٤مده احلدي٨م أصؾ قمـ اًمدىمٞمؼ سم٤مًمٌح٨م وإٟمام
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 ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م رواشمف طم٤مل وذم 40و 41 ص اعم١مًمػ سمف اقمؽمف يمام إطم٤مدي٨م ختري٩م

 يدل يمام سمف اًمٔمـ وطمًـ حلديثف آـمٛمئٜم٤من اًمٜمٗمس ذم ىم٤مم طمتك قمٜمف واًمرواة اهلٞمثؿ

 ُمـ ىمقل وضمف ُمٌٞمٜم٤م» شمرد وُمـ روايتف شم٘مٌؾ ُمـ» سمح٨م ذم اًمًخ٤موي احل٤مومظ ىمقل قمٚمٞمف

 اًمٔمـ طمًـ قمغم شمٌٜمك إظم٤ٌمر ٕن: »299 - 298/  0 اًمٕمداًم٦م جمٝمقل رواي٦م ىمٌؾ

 ش.سم٤مًمراوي

  يٜمٙمر ُم٤م قمٜمف روايتٝمؿ ذم ئمٝمر ومل قمٜمف اًمث٘م٤مت اًمرواة يمثر إذا ؾمٞمام وٓ: ىمٚم٧م
 اًمِمخص قمـ اًمث٘م٤مت رواي٦م ويمثرة: »اًمًخ٤موي ىم٤مل اهلٞمثؿ ذم اًمِم٠من هق يمام قمٚمٞمف

 ش.سمف اًمٔمـ طمًـ شم٘مقي

 اسمـ سمتقصمٞم٘مٝمؿ شمٗمرد ممـ هؿ ذيمر ؾمٌؼ عمـ واحل٤مومظ اًمذهٌل شمقصمٞمؼ وضمف هق ومٝمذا

 ش!!صم٘م٤مشمف» ُمـ همػمهؿ يقصم٘مقن ٓ أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وهؿ طم٤ٌمن

 اسمـ وصم٘مٝمؿ ُمـ ذم ٟمٗمٞمس يمالم اًمٙمقصمري قمغم رده ذم اًمٞمامين اعمٕمٚمٛمل وًمٚمٕمالُم٦م

 ؿم٤مء ومٛمـ ُمٜمٝم٤م إظمػمة إٓ ًمديف ُمٕمتٛمدة يمٚمٝم٤م درضم٤مت مخس قمغم وأهنؿ طم٤ٌمن

 .438 – 437/  0 قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مل ُمعش اًمتٜمٙمٞمؾ» ذم إًمٞمف رضمع اًمتٗمّمٞمؾ

 قمٛمر اسمـ حلدي٨م شمْمٕمٞمٗمف ذم فم٤مهرا  ظمٓم٠م أظمٓم٠مش اجلزء» ص٤مطم٥م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 شمٗمّمٞمؾ يٕمرف ومل طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ ذم ىمٞمؾ ُم٤م سمٕمض قمغم ومٞمف اقمتٛمد ٕنف اًمٕمجـ ذم

 ٟم٘مقل وقمغم واًمٕمً٘مالين يم٤مًمذهٌل احلٗم٤مظ قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ًمذيا ذًمؽ ذم اًم٘مقل

 !ُمٜمٝم٤م ًمٚمحدي٨م شمْمٕمٞمٗمف يٜم٤مؾم٥م ُم٤م قمغم سم٤مقمتامده إٓ ُمٜمٝم٤م خمرضم٤م ًمف جيد مل ُمتٜم٤مىمْم٦م

 ذم صمٌقشمف ُمع اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد ؾمٜمٞم٦م ذم شمِمٙمٞمٙمف ُمٜمف وأومحش

 اًمٞمديـ قمغم سم٤مٓقمتامد اًمتٍميح أطمدمه٤م ذم اًمٕمجـ طمدي٨م همػم ُمرومققملم طمديثلم

 .وي١ميده اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمف يٚمت٘مل وأظمر

 ٕىمقال اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ومٞمف ُم٤م وإفمٝم٤مر شمٗمّمٞمٚمٞم٤مش اجلزء» ٟم٘مد جم٤مل وم٢من وسمٕمد

 إىمقال سمٌٕمض واؾمتِمٝم٤مده احلدي٨م ُمـ يّمح ٓ ُم٤م وشم٘مقيتف وأصقهلؿ اًمٕمٚمامء

 ضمدا واؾمع جم٤مل ومٞمٝم٤م واًمتٝمقيؾ إُمقر سمٕمض ذم وُم٤ٌمًمٖمتف ُمقوٕمٝم٤م همػم ذم وووٕمٝم٤م

 سم٤مدرت إج٤مم ُمـ ي٠ميت ومٞمام وضمدشمف وم٢من أن أضمده ٓ ُم٤م اًمقىم٧م ُمـ ذًمؽ سمٞم٤من يتٓمٚم٥م
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 .اًمتٙمالن وقمٚمٞمف اعمًتٕم٤من هق شمٕم٤ممم واهلل ظم٤مص يمت٤مب ذم سمٞم٤مٟمف إمم

 ([096) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 لؾسجقد الـزول يف القديـ تؼديؿ

 .اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ قمغم اًمًجقد طمٙمؿ ؾمٞمدي ي٤م اًم٤ٌمرطم٦م سمٞمَّٜم٧َْم  :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اًمداسم٦م وسملم سمٞمٜمٜم٤م شمٗمري٘م٤مً  :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اجلٛمع ذًمؽ ُمـ وذيمرت :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ُمٜمًقخ، احلٙمؿ سم٠من ىمٚم٧م وًمٙمٜمٜمل اًمدًمٞمؾ أؾمتحي آٟمذاك يٙمـ ومل :مداخؾة

 .ًمٚمٛمراضمع اًمرضمقع ومٌٕمد

 .سمٌمء شم٠ميت ٓ ؾمقف: الشقخ

 .ؾمٞمدي ي٤م :مداخؾة

 .ًمؽ ؾم٤مُمع أن٤م: الشقخ

 .أيت وضمدٟم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .أدًم٦م ُمٜمؽ اهلل ؿم٤مء إن وٟمريد اهلل ؿم٤مء إن اعم٠ًمخ٦م ٟم٘مرأ  :مداخؾة

 رأجؽ؟ ُم٤م وراءك، ُمـ جيٚمس طمتك ضمٚم٧ًم ًمق. ظمػم اهلل ضمزاك: الشقخ

 .شمًٛمع أضمؾ ُمـ وىمٗم٧م أن٤م يٕمٜمل، شمًٛمع أضمؾ ُمـ أن٤م :مداخؾة



 291   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 .ؾمٛمع ًمؽ يمكم أن٤م: الشقخ

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :مداخؾة

 .حيٗمٔمؽ اهلل: الشقخ

 .شم٘مقل وم٤معم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اًمًجقد ذم اًمٞمديـ قمغم آقمتامد :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اهلل ؿم٤مء إن ُمقضمقد واًمدًمٞمؾ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 سملم يده يْمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سم٤مًمْمؿ ورد طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذم :مداخؾة

 .ريمع إذا ريمٌتٞمف

 ُم٤مذا؟ يْمع يم٤من يديف؟ سملم يمٞمػ: الشقخ

 .يده :مداخؾة

 ريمٌتٞمف؟ سملم: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ريمٌتٞمف؟ سملم يمٞمػ: الشقخ

 .احلدي٨م ورد هٙمذا :مداخؾة

 ُم٤مذا؟ ُمٕمٜم٤مه٤م ريمٌتٞمف ذم يديف سملم ُمٕم٘مقل، ُمش: الشقخ

 . اعم٠ًمخ٦م أىمرأ  يٕمٜمل أن٤م ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ. ُمٕمؽمو٦م مجٚم٦م هذا يٕمٜمل. ـمٞم٥م: الشقخ
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 واًمٜم٤ًمئل ُمًٜمده ذم أمحد واإلُم٤مم داود أبق ؾمٜمـ ذم وارد احلدي٨م وهذا :مداخؾة

 .يمذًمؽ ؾمٜمٜمف ذم واًمدارىمٓمٜمل ؾمٜمٜمف ذم واًمؽمُمذي ُمًتدريمف ذم واحل٤ميمؿ ؾمٜمٜمف ذم

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .احلدي٨م هذا أوردوا :مداخؾة

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك سم٤معمقوقع احلدي٨م قمالىم٦م ُم٤م: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اهلل ؿم٤مء إن ًمؽ أيمٛمؾ :مداخؾة

 . اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ٟمًٝمر ٟمريد ُم٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًمف ًمٞمس وح٤م ُم٤مًمٜم٤م: الشقخ

 . ... ٓ ٓ :مداخؾة

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس احلدي٨م هذا دام ُم٤م قمٚمٞمؽ، أومٝمؿ. زم اؾمٛمح زم، اؾمٛمح: الشقخ

 .قمالىم٦م ًمف اًمذي احلدي٨م ه٤مت وم٠من٧م أُمس سمٛمقوقع

 .اهلل ؿم٤مء إن. ... قمالىم٦م هق ٓ، :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك[ اخلالص٦م] أقمٓمٞمٜم٤م أظمل، ي٤م: الشقخ

 رأج٧م: »ىم٤مل وقمٜمف. اهلل ؿم٤مء إن ؾمٓمريـ يٕمٜمل سمس ًمؽ أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل :مداخؾة

 هذاش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف رومع هنض وإذا يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ىم٤مل. واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم وارد يمذًمؽ

يَم٥م، ُأُمرٟم٤م صمؿ ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤م: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل يَم٥م ىمٌؾ اًمٞمديـ ٟمْمع يمٜم٤م: أي سم٤مًمرُّ  اًمرُّ

يَم٥م سمقوع وأُمرٟم٤م ذًمؽ قمـ ومٜمٝمٞمٜم٤م  ذًمؽ قمغم ومٞمٙمقن. ًمٚمدواب خم٤مًمٗم٦م اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمرُّ

 وهذا اًمث٤مين، ؾمٕمد طمدي٨م ويٕمْمده اًمث٤مين، ًمٚمحدي٨م ٟم٤مؾمخ إول وائؾ طمدي٨م أن

  رأجٙمؿ؟ ومام اًمِم٤مومٕمل، ًمإلُم٤مم وقمنميـ شمًٕم٦م اًمّمٗمح٦م ذم اًمرؾم٤مًم٦م ذم وارد يمذًمؽ

 قمغم اًمرد ًمًٛمٕم٧م أُمس طم٤مرضاً  ُمٕمٜم٤م يمٜم٧م ًمق ومٞمؽ اهلل سم٤مرك رأجل: الشقخ

 أُمس؟ ؾم٤مئؾ يمٜم٧م وأن٧م إول، طمديثؽ

 . ... ؾمٛمٕم٧م أن٤م. ... :مداخؾة
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 وأن٧م؟: الشقخ

 .ٓ ٓ :مداخؾة

 . اًم٤ًمئؾ يم٤من هق هذا ضم٤مرك ضم٤مرك،. ؿمٞمخ ي٤م أن٧م ُمش ٓ، ٓ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 طمدي٨م هذا طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إول، طمديثؽ قمـ أضم٧ٌم وم٠من٤م: الشقخ

 ٓ: اًمٜم٤مس قمٜمد ىمدوة شمٙمقن وىمد ُمٜمل ٟمّمٞمح٦م ظمذه٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك وأن٧م وٕمٞمػ،

 وقمٞمد حل٘مف وإٓ صحتف، ُمـ يتث٧ٌم أن سمٕمد إٓ اًمٜم٤مس إمم طمديث٤مً  يٜم٘مؾ أن عمًٚمؿ جيقز

 ًمؽ وم٠من٤م وًمذًمؽش اًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  أىمؾ مل ُم٤م قمكم ىم٤مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 رؾمقل ىم٤مل: وشم٘مقل طمديث٤مً  شمروي أن طمذاري صمؿ طمذاري صمؿ طمذاري أُملم، ٟم٤مصح

 احلدي٨م، هذا سمّمح٦م قمٚمؿ قمغم ًم٧ًم وأن٧م اهلل رؾمقل ومٕمؾ اهلل، رؾمقل أُمر اهلل،

 احلدي٨م قمٚمؿ أن قمروم٧م سمحْمقرك ذومتٜم٤م ىمد يمٜم٧م اًمذي اًم٘مري٥م إُمس ذم وًمٕمٚمؽ

. آظمره إمم ظم٤مص، قمٚمؿ ًمف صحٞمح همػم أو صحٞمح هؾ احلدي٨م ُمٕمروم٦م وأن رضم٤مل، ًمف

 رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل أن ُم٤م يمت٤مب ذم طمديث٤مً  رأى ُم٤م جمرد أنف عمثٚمؽ يٜمٌٖمل ومام وًمذًمؽ

٤َم َي٤م: » اًمٙمريٛم٦م أي٦م أوًٓ  شمٕمٚمؿ ٕنؽ يتث٧ٌم، أن سمٕمد إٓ. ٓ اهلل، رؾمقل أُمر اهلل،  َأُّيُّ

ـَ  ِذي ٢ٌَمٍ  وَم٤مؾِمٌؼ  ضَم٤مَءيُمؿْ  إِنْ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ٌَٞمَّٜمُقا  سمِٜمَ  وهذاش ومتثٌتقا : »ىمراءة وذم[ 6:احلجراتش] وَمَت

 ٓ، اًمٗم٤مؾم٘ملم أو سم٤معمٜم٤موم٘ملم سمس ظم٤مص٦م أي٦م هذه أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ئمـ يمام ًمٞمس

 سمد ٓ يٜم٘مٚمف، أن يريد صمؿ يًٛمٕمف أن اإلٟم٤ًمن يريد ُم٤م يمؾ ذم واًمتح٘مؼ اًمتث٧ٌم ُمٌدأ هذا

 اعمٖمػمة قمـ صحٞمحف ُم٘مدُم٦م ذمش ُمًٚمؿ» اإلُم٤مم رواه ُم٤م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ. اًمتث٧ٌم ُمـ

 حيدث أن يمذسم٤مً  اعمرء يمٗمك: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؿمٕم٦ٌم سمـ

ث أن اًمٙمذب ُمـ اعمرء سمح٥ًم: »ًمٗمظ وذمش ؾمٛمع ُم٤م سمٙمؾ  هذهش ؾمٛمع ُم٤م سمٙمؾ ُيـحدِّ

 .إطم٤مدي٨م ُمـ ذيمرت قمامَّ  ًمٚمجقاب يمٛم٘مدُم٦م ٟمّمٞمح٦م

 أن اعمقضمقد هذا أظم٤مٟم٤م وًمٕمؾ أُمس، ذيمرشمف وم٘مد وائؾ طمدي٨م قمـ اجلقاب أُم٤م

 أووح ومٞمٙمقن ُمقضمقداً  اًمنميط يم٤من إذا أدري وُم٤م ىمٚم٧م أنٜمل يذيمر هلل واحلٛمد ُمٕمٜم٤م

م يمام اجلقاب أن اًمنميط، يًٛمع أن  اؾمٛمف رضمؾ ومٞمف طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ؾمٚمٗم٤ًم، ىُمدِّ
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 .آظمره إمم وم٤موالً  ىم٤موٞم٤مً  يم٤من هذا أن وذيمرتش اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد سمـ ذيؽ»

 سم٤مُٕمس هذا ىمٚم٧م –ش طمجر اسمـ» احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ احلٗمظ، وٕمٞمػ يم٤من ًمٙمـ

 .سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: ىم٤ملش اًمتٝمذي٥م شم٘مري٥م» يمت٤مسمف ذم ذيمره ح٤م – اًم٘مري٥م

 .أوًٓ  هذا وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده هذا آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف أن٧م اًمذي طمجر سمـ وائؾ ومحدي٨م

 إُمس ذم ًمف أتٕمرض ومل أذيمره مل أن٤م وهذا – وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م أُم٤م

 سمٕمض رواه اًمذي اًمّمحٞمح ؾمٕمد طمدي٨م إؾمٜم٤مده، وإٟمام يّمح ٓ أجْم٤مً  هذا – اًم٘مري٥م

 يْمٕمقن يم٤مٟمقا  ُي١ْمَُمرون يم٤مٟمقا  أهنؿ وهمػمهش ظمزيٛم٦م يم٤مسمـ» اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م رواة

ٝمؿ يَم٥م قمغم سمقوٕمٝم٤م وم٠مُمروا ُريَمٌٝمؿ سملم أيمٗمَّ  .اًمرُّ

 طمدي٨م اًمٜم٤مؾمخ قمغم اظمتٚمط أفمـ إول احلدي٨م أن اؾمتٖمرسم٧م أن٤م وًمذًمؽ

 سم٤مًمتٓمٌٞمؼ، هذا ويًٛمك ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ُم٤م وهذا ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  ومٝمؿ سمحدي٨م،

 هٙمذا يريمع أن ومٌديؾ يّمكم يم٤من طمٞمٜمام إُمر أول ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من: أي

 اًمريم٥م، قمغم إيمػ سمقوع وم٠مُمروا رايمع، وهق ريمٌتٞمف سملم ويْمع هٙمذا يٓمٌؼ يم٤من

 .اًمّمحٞمح قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م هق هذا

 سمف ُيـحت٩م ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمذا اًمًجقد قمٜمد إجدي سمقوع أُمروا أهنؿ أُم٤م

 ُمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد وطمدي٨م ضمٝم٦م ُمـ وائؾ طمدي٨م قمـ اجلقاب هذا. إـمالىم٤مً 

 .أظمرى ضمٝم٦م

 صحٞمحلم، طمديثلم ًمؽ ذيمرت وم٘مد اًمٕمٚمؿ ُمـ شمًٛمٕمف ُم٤م شمٜمًك أٓ أرضمقك صمؿ

 يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل إول احلدي٨م

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف أو يمٗمٞمف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم

 ؾمجد إذا يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع طمدي٨م شمذيمر ًمٕمٚمؽ اًمث٤مين، احلدي٨م

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٛمر اسمـ وي٘مقل ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يمٗمٞمف ووع

 يمٗمٞمف ووع ؾمجد إذا يم٤من أنف هذا قمٛمر اسمـ ومٕمؾ أن اًم٘مري٥م إُمس ذم ذيمرشمف وُم٤م

 قمٜمد يٕمرف سمٓمريؼ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ًمٙمٜمف اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم اًمريمٌتلم ىمٌؾ
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 .آظمر سمح٨م ًمف وهذا ُمٕمٚم٘م٤ًم، اعمحدصملم

 قمٌد طمدي٨م وهق احلديثلم هذيـ ىمٌؾ طمديث٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت أنٜمل شمٜمًقا  ٓ صمؿ

 اجلٛمؾ، يمؼموك سمروك قمـ: صمالث قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»: ىم٤مل ؿمٌؾ سمـ اًمرمحـ

 ريمٌتل أن ًمٖم٦م ًمٙمؿ وسمٞمٜم٤مش اًمٖمراب يمٜم٘مر ٟم٘مر وقمـ اًمثٕمٚم٥م، يم٤مًمتٗم٤مت اًمتٗم٤مت وقمـ

ىم٦م ُمت٤مسمٕم٦م ىمّم٦م ًمٙمؿ وذيمرٟم٤م إرسمع ذوات ويمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم أجـ؟ اًمٌٕمػم  سمـ ها

 إمم ُمٙم٦م ُمـ ُمٝم٤مضمراً  ظمرج يقم اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ُمالطم٘متف ضمٕمِمؿ، سمـ ُم٤مًمؽ

 .اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٙمذا. ريمٌتٞمٝم٤م إمم اًمٗمرس ىمدُم٤م ومٖم٤مص٧م ومرؾمف قمغم اعمديٜم٦م

 إذا اعمّمكم ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل أن شم١ميمد اًمّمحٞمح٦م واًمرواي٦م اًمٚمٖم٦م وم٢مذاً 

 أن ًمف يٜمٌٖمل ومال وضمؾ قمز اهلل يمرُمف إٟم٤ًمن وهق اًمٌٕمػم ؿم٤مسمف وم٘مد ريمٌتٞمف قمغم ؾمجد

 .سم٤مًمٌٕمران: اًمٌدوي وسم٤مًمتٕمٌػم يتِمٌف،

: ىم٤مًمقا  اًم٤ٌمدي٦م أطمد يٕمٜمل ؾم١مال سمٕم٨م اًمٌدوي اًمتٕمٌػم ذم ؾمٞمدي ي٤م هق :مداخؾة

 .يديف يْمع يؼمك ُم٤م أول يٕمٜمل يديف، قمغم اجلٛمؾ سمروك سم٠من

 وإٓ؟ أؾم٤مُم٦م أبق أؾمت٤مذ ي٤م اهلل ؾم٤محمؽ اهلل، ؾم٤محمؽ: الشقخ

 .أؾم٤مُم٦م أبق :مداخؾة

 .زم اؾمٛمح زم، وم٤مؾمٛمح ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذا اجلقاب. أظمرى ُمرة اهلل ؾم٤محمؽ اجلقاب يمٚمف هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ ُم٤م: الشقخ

 يم٠منف هذا يديف يْمع يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم إن: ي٘مقل اًمذي! أظمل ي٤م: ًمٙمؿ ىمٚمٜم٤م ؾمٚمٗم٤ًم، شم٘مدم

 ٟمٜمٔمرهؿ ٟمراهؿ ُم٤م اجلامل أهؾ اإلسمؾ أهؾ اًمٌٕمران أهؾ وٟمحـ مجاًل، رأى ُم٤م أورويب

 قمغم ويٛمٌم أرسمع قمغم يً٘مط أُمف سمٓمـ ُمـ يً٘مط طمٞمٜمام اًمٗمّمٞمؾ أرسمع، قمغم يٛمِمقا 

 يداه! أظمل ي٤م يديف؟ قمغم يؼمك سمرك إذا اًمٌٕمػم سم٠من ُمٜمٙمؿ اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل ومٙمٞمػ أرسمع،

 ُم١مظمرشمٞمف، ُمثؾ رضمٚمٞمف، ُمثؾ إرض قمغم ُمقوققمت٤من يقًمد يقم ُمـ إبد ُمقوققمت٤من

 أن وأرضمق ؾم١مآً  أؾم٠مل أن٤م اعمٜم٤مىمِم٦م، طملم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأبداً  دائامً  أىمقل أن٤م ًمٙمـ
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: حمدداً  يمذًمؽ أجْم٤مً  اجلقاب يٙمقن أن أرضمق ضمداً  حمدد وؾم١مازم دىمٞم٘م٤ًم، اجلقاب يٙمقن

ه اًمٌٕمػم  هق ُم٤م سمدٟمف؟ ُمـ إرض اًمٌٕمػم يتٚم٘مك رء أول هق ُم٤م أرسمع، قمغم يٛمٌم ٟمرا

 رء؟ أول

 .اًمٞمديـ :مداخؾة

 . ريمٌت٤مه إذاً  ُمقوققمت٤من، ٕهن٤م اًمٞمديـ؟ شم٘مقل ح٤مذا. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك إيف،: الشقخ

 .ٟمتح٘مؼ أن ٟمريد وٟمحـ أواوم٘مؽ، أن٤م ؾمٞمدي، ي٤م :مداخؾة

 .ظمػم اهلل ضمزاك: الشقخ

 .ؾمٞمدي ي٤م :مداخؾة

 ذم يم٤مًمِمٛمس اًمٌٓمالن واوح٦م هل قم٤ٌمرة شمٜم٘مؾ ُم٤م أرضمقك شمٜم٘مؾ، ُم٤م ًمٙمـ: الشقخ

 يديف! أظمل ي٤م. يديف يْمع يْمع ُم٤م أول اًمٌٕمػم: وم٘م٤مًمقا  اًمٌدو شم٘مقل ؾم٠مخٜم٤م اًمٜمٝم٤مر، راسمٕم٦م

 قمغم يؼمك يؼمك ومحٞمٜمام أرسمع، قمغم ُم٤مؿملم احلامر ُمثؾ اًمٌٖمؾ، ُمثؾ ٟمحـ ٟمِمقف قمؿ

 .ُم٘مدُمتٞمف ذم اًمتل ريمٌتٞمف

 ؾمقري٤م ؿمامل ذم هٜم٤مك احلًٙم٦م ذم اًمًجـ مجٕمٜمل سمدوي٤مً  اًم١ًمال، هذا ؾم٠مخ٧م أن٤م

 اًمٕمجٞم٥م ًمٙمـ هلل، احلٛمد ُمٕمٜم٤م يّمكم ويم٤من سمدوي هق ؾم٠مختف. هذا اًمٜم٤مس قمٌد زُمـ ذم

: هذا اًمديٜمل اعمقوقع أبح٨م ُم٤م ىمٌؾ ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ ؾم٠مختف. اجلٛمؾ سمروك يؼمك يم٤من

 اجلقاب هق هذا. اًمريمٌتلم: ىم٤مل سمدٟمف؟ ُمـ رء يمؾ ىمٌؾ يْمع ُم٤مذا يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم

 ٓ ُم١مُمـ، ي٤م ُمّمكم، ي٤م شمِمٌف ٓ: اًم٘مري٥م إُمس ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ اًمريمٌت٤من، اًمّمحٞمح

 طمتك سم٤محل٘مد وسمامذا؟ سم٤مًمنمود اعمثؾ سمف ييب اًمٌٕمػم أن ظم٤مص٦م سم٤مًمٌٕمػم ٟمٗمًؽ شمِم٤مسمف

 ًمٜم٤م سملم اًمذي اهلل ورؾمقل سم٤مًمٌٕمػم، شمتِمٌٝمقا  ومال. قمٜمف ُمٕمرووم٦م ىمّمص ذم ص٤مطمٌف، ي٘متؾ

 هذاش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ىم٤مل رء يمؾ

. شمًجدوا ٓ اجلٛمؾ، يمؼموك سمروكٍ  قمـ هنك: »ؿمٌؾ سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م ُمع يٚمت٘مل

 ش.اًمٌٕمػم يؼمك يمام شمؼميمقا  ومال ؾمجدشمؿ إذا

 اجلقاب ي٠ميت اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟمًجد يمٞمػ إذاً : ي٘مقل ؾم٤مئؾ هٜم٤مك يم٠من: ًمٙمؿ ىمٚمٜم٤م
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 ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع. »ؾم١مال اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف يتقضمف أن دون أتقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمكش ريمٌتٞمف

 سمٍماطم٦م يٌلم أطمدمه٤م اجلٛمؾ، سمروك قمـ اًمٜمٝمل ذم طمديثلم سم٤مظمتّم٤مر قمٜمدٟم٤م وم٢مذاً 

 إذا يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ طمدي٨م: واًمث٤مينش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: »ومٞم٘مقل

 .ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ووع ؾمجد

 صحٞمح٤ًم، يم٤من ًمق يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف يْمع يم٤من سم٠منف سيح طُمْجر سمـ وائؾ طمدي٨م

 قمٚم٦م وًمف اًم٘م٤ميض، اهلل قمٌد سمـ ذيؽ اؾمٛمف رضمؾ ومٞمف أن ًمٙمؿ ذيمرت ح٤م وٕمٞمػ ًمٙمٜمف

 . ًمذيمره٤م أن داقمل ومال اًمّمالة، صٗم٦م ذم ذيمرهت٤م يمٜم٧م أظمرى

 ( 11: 28: 12/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾسجقد الـزول

 اًمتل إدًم٦م أيمثر يٕمرف، يريد سمٕمْمٝمؿ..ًمٚمًجقد سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال هٜم٤م :مداخؾة

 .اعم٠ًمخ٦م ذم شمٗمّمؾ ًمق اًمٞمديـ قمغم اًمٜمزول[ قمغم شمدل]

 إٟمام يًجد، يم٤من طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ: الشقخ

 .يمٗمٞمف قمغم يًجد يم٤من

 .ومٕمٚمف ُمـ وأظمر واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ: أطمدمه٤م: طمديث٤من وهٜم٤م

 يمام يؼمك ومال َأطَمُديمؿ ؾمجد إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٝمق: اًم٘مقزم احلدي٨م أُم٤م

 ش.يمٗمٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم، يؼمك

 ؾمجد إذا يم٤من أنف قمٛمر، اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع رواه ُم٤م ومٝمق: اًمٗمٕمكم احلدي٨م أُم٤م

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٛمر اسمـ وىم٤مل ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف ووع

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وائؾ ضمده قمـ أبٞمف قمـ يُمَٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م هذا ي٘م٤مسمؾ

 قمغم ُمٕمتٛمداً  ىم٤مم اًمًجقد ُمـ ىم٤مم إذا يم٤من ويمذًمؽ يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا
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 واًمٗمْمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمٕمروف رضمؾ إؾمٜم٤مده ذم احلدي٨م هذا رضمٚمٞمف، وأص٤مسمع ريمٌتٞمف

 ذم وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وًمٙمٜمف اًم٘م٤ميض، اهلل قمٌد سمـ ذيؽ واؾمٛمف سم٤مًمنمع، ىمْم٤مئف ذم واحلٙمؿ

 .احلٗمظ دء يم٤من.. اًمرواي٦م

 .اًم٘مْم٤مء ىمٌؾ أم اًم٘مْم٤مء سمٕمد :مداخؾة

 طمجر اسمـ احل٤مومظ» ومٞمف ي٘مقل وًمذًمؽ اًمتٗمّمٞمؾ: هذا يقضمد ٓ: الشقخ

 .سم٤مًم٘مقي ًمٞمس سم٠منفش اًمدارىمٓمٜمل ًمإلُم٤مم» شمٌٕم٤مً ش اًمٕمً٘مالين

ًملم سم٤محلديثلم ُيَٕم٤مَرض مل ًمق احلدي٨م هذا  ًمْمٕمػ ؾمٜم٦م، سمف شمث٧ٌم مل اًم٤ًمسم٘ملم إّوَّ

ٌَؾ ُمـ إؾمٜم٤مده  يمام صم٤مسمت٤من طمديث٤من قم٤مروف وىمد ومٙمٞمػ اًم٘م٤ميض، اهلل قمٌد سمـ ذيؽ ىِم

ٌَلمِّ  وهذا ومٕمٚمف، ُمـ وأظمر اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ أطمدمه٤م آٟمٗم٤ًم، ىمٚم٧م ح ُي  ٓ أن وُيَقوِّ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم طمجر، سمـ وائؾ حلدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمقضمٝم٦م ىمٞمٛم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ًمٚمّمحٞمح خم٤مًمػ أنف: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٜمد، وٕمٞمػ أنف :أوًٓ 

 طمدي٨م سم٠منف: احلديثل آصٓمالح طمٞم٨م ُمـ ٟم٘مقل أن ُيْٛمِٙمٜمُٜم٤م اًمٌٞم٤من هذا وسمٕمد وومٕمٚمف،

 .ُمٜمٙمراً  ومّم٤مر اًمّمحٞمح ظم٤مًمػ اًمْمٕمٞمػ ٕن ُمٜمٙمر:

 ٕهنؿ اًمٌح٨م: يٜمّمٗمقن ٓ اًمقاىمع ذم هؿ اًم٘مقزم، سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ يدومٕمقن اًمذيـ

 اًمتِم٨ٌم إمم يٜمٍمومقن وًمذًمؽ ضم٤مء: يمام احلدي٨م يٗمٝمٛمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ طمٞمٜمام

 يؼمك أنف واحل٘مٞم٘م٦م يديف، قمغم يؼمك اًمٌٕمػم: ي٘مقًمقن ٕهنؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م: اًمرواي٤مت سمٌٕمض

 .ريمٌتٞمف قمغم

 ؾمجد وم٢مذا يديف، قمغم يؼمك اًمٌٕمػم: ي٘مقًمقن طمٞمٜمام: أي اخلٓم٠م، ومٝمٛمٝمؿ قمغم سمٜم٤مءً  هؿ

ٌَّف يديف قمغم اعمّمكم  .سم٤مًمٌٕمػم شَمَِم

 يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ىم٤مل طمٞمٜمام ضمدًا، سيح احلدي٨م إن: هلؿ ىمٞمؾ إذا

: ىم٤مل سم٤مًمٌٕمػم يتِمٌف ٓ طمتك اعمّمكم يًجد أن يٜمٌٖمل ومٙمٞمػ: أضم٤مب رأؾم٤مً ش اًمٌٕمػم يؼمك

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ  يديف وًمٞمْمع»

: ي٘مقل أن اًمراوي أراد اعم٘مٚمقب، ىمًؿ ُمـ احلدي٨م هذا سم٠من: ه١مٓء ي٘مقل
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 .ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: وىم٤مل وم٠مظمٓم٠م يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع

 .يْمع وٓ: ي٘مقل أن أراد :مداخؾة

 إذا» ٟمٕمؿ، اعم٘مٚمقب، ىمًؿ ُمـ ضمٕمٚمقه احلدي٨م هٙمذا، ي٘مقًمقن هؿ ٓ،: الشقخ

 احلدي٨م هٙمذاش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد

 .اًمّمحٞمح

 ضم٤مءش يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع: »هب٤م يًت٠منًقن هؿ اًمتل سم٤مًمراوي٦م احلدي٨م ضم٤مء

 ذيمر اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ واإلُم٤ممش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم هٙمذا احلدي٨م

! اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ إول، احلدي٨م ذم آٟم٘مالب ادقم٤مء ذم قمٚمٞمف واقمتٛمد احلدي٨م هذا

 صحٞمح٤ًم، إؾمٜم٤مده يم٤من ًمق ُم٘مٚمقب إٟمف ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل اًمذي هق ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ طمدي٨م

سمقه، وىمد اعَمْ٘مؼُمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد اؾمٛمف رضمؾ إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ  روى إذا ومٝمذا يَمذَّ

 اًمذي ٕنف ُم٘مٚمقب: إٟمف طمديثف ذم ي٘م٤مل وٓ وزن، ًمف ُيَ٘م٤مم ٓ اًمث٘م٦م ومٞمف خي٤مًمػ طمديث٤مً 

 .ُُمـتَّٝمؿ اًمراوي ٕن ُمٙمذوب: ُمقوقع طمدي٨م هذا ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمث٘م٦م، قمغم يٜم٘مٚم٥م

 أن اًمٖمري٥م ُمـ: ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم شمث٤مر ُم٠ًمخ٦م وهذه اًمٖمري٥م ُمـ صمؿ

 يديف ًمٞمْمع: ي٘مقل هق ُم٘مٚمقب، احلدي٨م أن ومٕمالً  يتقهؿ ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم أنٗمًٝمؿ، اًمٕمرب

 !اهلل ؾمٌح٤من اًمٌٕمػم، يٗمٕمؾ هٙمذا: ىم٤مل ريمٌتٞمف ىمٌؾ

 قمغم يً٘مط أُمف سمٓمـ ُمـ يً٘مط طمٞمٜمام اًمٌٕمػم أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م هٙمذا: يٗمٕمؾ ٓ اًمٌٕمػم

 هذا ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف يْمع: ٟم٘مقل أن يّمح ٓ سمرك وم٢مذا أرسمع، قمغم يٛمٌم ومٝمق أرسمع،

 قمغم يٛمٌم اًمذي ًمٚمٌٕمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م رضمٚملم، قمغم يٛمٌم اًمذي ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ممٙمـ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ ريمٌتٞمف: ىمٌؾ يديف يْمع: طم٘مف ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ أرسمع

 قمغم يٛمٌم ومٝمق أُمف، سمٓمـ ُمـ ؾم٘مط ُمٜمذ ُمقوققمت٤من يديف أن :إول السبب

 .أرسمع

 وسملم يديف سملم ُيـَخ٤مًمِػ أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق يديف، ذم ريمٌتٞمف أن :الثاين والسبب

 .اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع يمام ريمٌتٞمف
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 اًمقهؿ هذا يتقمهقن اًمٜم٤مس سمٕمض دمٕمؾ اًمٌٕمػم، سمروك طم٘مٞم٘م٦م قمـ وم٤مًمٖمٗمٚم٦م

 .سم٤مًمٌٕمػم شمِم٤مهبقن وم٠منتؿ ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف يْمع اًمٌٕمػم أن اًمٕمجٞم٥م،

 اًمذي ُم٤م: ومٜمت٤ًمءل أن أُم٤مُمٜم٤م يؼمك مجالً  شمّمقرٟم٤م إذا سم٤مًمقاىمع، هذا ٟمدومع ٟمحـ

 هق؟ ُم٤م.. إرض سمدٟمف ُمـ اًمٌٕمػم يٛمس

 ُمـ يْمع اًمذي ُم٤م يؼمك طملم ومٝمق ُمقوققمت٤من، يداه! أظمل ي٤م يداه،: اجلقاب ي٠ميت

 إن ي٘مقل اًم٘مٚمٞمؾ، إٓ هذا قمغم اجلقاب ُيـحًـ ٓ رء؟ يمؾ ىمٌؾ إرض قمغم سمدٟمف

 ُم٤م أول اًمٌٕمػم ٕن اإلؿمٙم٤مل: وهٜم٤م ريمٌتٞمف يْمع: ؾمٞم٘مقل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م يٕمرف يم٤من

 يٗمٕمؾ يمام شمٗمٕمؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ ريمٌت٤مه، إرض قمغم سمدٟمف ُمـ يْمع

 ريمٌتٞمؽ، ىمٌؾ يمٗمٞمؽ.. يديؽ وع وم٠من٧م رء يمؾ ىمٌؾ ريمٌتٞمف يْمع اًمٌٕمػم ٕنش اًمٌٕمػم

ٌَّٝم٧م وم٘مد قمٙم٧ًم وم٢من  .سم٤مًمٌٕمػم شَمَِم

رٟم٤م، طمٞم٨م ُمـ صمؿ  يمؼموك اإلٟم٤ًمن سمروك أو اجلٛمؾ سمروك ُمـ يٜمت٩م اًمذي ُم٤م شَمَّمقُّ

 .اًمّمالة هٞمئ٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م ٓ ُم٤م يٜمت٩م يٜمت٩م؟ اًمذي ُم٤م.. اجلٛمؾ

 ىمري٥م هق اًمذي اإلٟم٤ًمن يِمٕمر سم٤مٕث٘م٤مل، ُمث٘مالً  يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم

٦م يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم قمٚمٞمٝم٤م اًمتل إرض ُمـ  .ريمٌتٞمف قمغم سمرك ٕنف ىمدُمٞمف: ِت٧م سمرضمَّ

 شمًٛمع اجلٛمؾ، سمروك يؼميمقن اًمذيـ ًمٚمٛمّمٚملم سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  ُٟمالطمظ يمذًمؽ

 يٙمقن ُمثالً  يمًقري٤م، اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ظم٤مص٦م رضم٦م، ًمًجقدهؿ

 طمٞمٜمام ضمداً  قمجٞم٤ٌمً  صقشم٤مً  ومتًٛمع اًمؼمودة، ًمدومع سم٤مخلِم٥م ُمٗمروؿم٤مً  اعمًجد أرض

 .ُريَمٌِٝمؿ قمغم يؼميمقن

 ُُمَّمؾ   هٜم٤مك سم٠من ِتس ٓ أجدُّيؿ، قمغم اًمًٜم٦م هبذه اًمٕم٤مرومقن يًجد طمٞمٜمام سمٞمٜمام

 .ومٞمٝم٤م واهلدوء واخلِمقع سم٤مًمّمالة اًمالئؼ هق وهذا يّمكم،

 :. . ( 08.: 8/   79/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 القديـ عذ لؾسجقد الـزول

 يؼمك ٓ:  » احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞمام ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل طمدي٨م ًمٚمًجقد سم٤مًمٜم٦ًٌم: السائؾ

ش  ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف يْمع: » ي٘مقل آظمر طمدي٨م ،ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل يمام أوش اًمٌٕمػم يؼمك يمام أطمديمؿ

 ريمٌتٞمف؟ ىمٌؾ يديف ووع هق أُم٤مُمل ًمٚمٌٕمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم رأج٧م أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

ف سمدي اًمٚمِّـل اًم١ًمال ذم أن سم٤مطمٙمل..أص٧ٌم ُم٤م: الشقخ  هق ُم٤م إي٤مه ًمؽ ُأوضمِّ

 .ًمٚمنمع سمٞمٜمٗمذ ًمٙمـ ذقمل

 اضمٜمٌل هٞمؽ اؾمؿ ذم احلٞمقاٟم٤مت، احلٞمقان، قمٚمؿ: اًمٞمقم سمٞمًٛمقه ؿمق أن سم٤مطمٙمل

 .سم٤محلٞمقان يتٕمٚمؼ سم١ًمال سم٤مؾم٠مخؽ َهالَّ  أن٤م يٕمٜمل، اعمٝمؿ آظمره، إمم أو اًمٌٞمقًمقضمٞم٤م قمٚمؿ

 اعمِمٙمٚم٦م، وطمدك أن٧م ُم٤م ٕنف احل٤مرضيـ، ُمـ وهمػمك أن٧م ًمٚم١ًمال اٟمتٌف سمس

 ُمـ وهق هذه، اعم٠ًمخ٦م طمقل ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ُمٕمل حيٙمل اهل٤مشمػ ذم  واطمد اًم٤ٌمرح

ٟمٜم٤م  أُم٤مُمؽ اجلٛمؾ شمّمقر: ًمؽ سم٠مىمقل أن. إؿمٙم٤مل قمٚمٞمٜم٤م ورد: وىم٤مل ؾمٚمٗمل إظمقا

: شم٘مقل ٓ سمدٟمف؟ ُمـ إرض يٛمس رء أول هق ُم٤م اجلٛمؾ سمرك إذا: سم٤مؾم٠مخؽ أن٤م يؼمك،

 ُمـ يديف ُمثؾ ومرضمٚمٞمف - صحٞمح - أرسمع قمغم سمٞمٛمٌم ٕنف -اؾمٛمع - رضمٚمٞمف وٓ يديف

 أرسمع، قمغم أىم٤مُمف رسمؽ أجش سمتالىمل أُمف سمٓمـ ُمـ سمٞمً٘مط يقم ُمـ اعمقوٕملم طمٞم٨م

: ًمؽ سم٠مىمقل أن٤م وم٤مٔن رضمٚمٞمف، أو يديف زم شم٘مؾ ٓ ُمقوققمت٤من، ورضمٚمٞمٝم٤م ووٕمت٤م، ومٞمداه

 إرض؟ سمدٟمف ُمـ  يٛمس رء أول هق ُم٤م اًمٌٕمػم، يؼمك طمٞمٜمام

 ريمٌف اؾمٛمف اعمٗمّمؾ ه٤م ُم٘مدُمتٞمف، ه١مٓء شمِمٌٞمف، سمال هل أرسمع، قمغم يٛمٌم اًمٌٕمػم

 اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م هٞمؽ إيده، ذم ريمٌتف اًمٌٕمػم رضمٚمف، ذم ريمٌتف اإلٟم٤ًمن اإلٟم٤ًمن، ظمالف

 واًمريم٦ٌم ًمؽ ي٘مؾ سمتِمقف ُريم٥م، ُم٤مدة ذم آسم٤مدي ًمٚمٗمػموزش اعمحٞمط ىم٤مُمقس» ومتح٧م ًمق

 إرسمع، ذوات يمؾ ويمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌت٤م ُم٘مدُمتٞمٝم٤م، ذم إرسمع ذوات ذم

 ويـ اًمٖمٜمؿ اح٤مقمز يديف، ذم ريمٌف؟ ويـ إرٟم٥م يديف، ذم ريمٌف؟ ويـ ُمثالً  اًم٘مط اهلر

 .اًمٜم٤مس قمغم سمتْمٞمع اعمِمٙمٚم٦م ُهْقن ومٛمـ يديف، ذم ريمٌف؟

 :. . (48: 01/    40/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 القديـ عذ لؾسجقد الـزول

ك اًمٌٕمػم أن يٕمرومقن ٓ اًمٕمرب: اًمٞمقم إمم إُمقر قمج٤مئ٥م ُمـ: الشقخ  قمغم َيؼْمُ

 همٗمر اًم٘مٞمؿ اسمـ ُمثؾ ي٘مقل أن إُم٤م اًمٍميح، اًمّمحٞمح احلدي٨م ي١موًمقن ومرضمٕمقا  ريمٌتٞمف،

 هق ًمٞمس احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد إن: ًمؽ ي٘مقًمقن أو ُم٘مٚمقب، احلدي٨م هذا وًمف، ًمٜم٤م اهلل

 يؼمك يمام يؼمك ٓ اًمقاطمد أن اهلٞمئ٦م وإٟمام اًمٕمٙمس، أو اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمريمٌتلم ووع

 .اًمٌٕمػم يٜمٝمض يمام أجْم٤مً  يٜمٝمض وٓ اًمٌٕمػم،

راً  ًمٚمٜم٤مس ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ رً  ُمرا روه٤م اًمتل اًمّمقرة هذه أظمل ي٤م: وشمٙمرا  اجلامقم٦م، َيَتَّمقَّ

 ش.اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م ُيٜم٤َمىمض: أوًٓ 

٦م، ًمٚمحدي٨م ًمٙمـ اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م ذًمؽ ٟمٗمٝمؿ أن ًمٙمٗمك هٜم٤م، إمم إُمر يم٤من ًمق  شَمتِٛمَّ

 ي٠ًمل؟ ؾم٤مئالً  يم٠من

ك ٓ أن أردٟم٤م إذا: وم٢مذاً   .ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع ٟمًجد؟ يمٞمػ اًمٌٕمػم، سمروك َٟمؼْمُ

ـّ  اًم٘مٞمؿ اسمـ أتك  اًمٙمثػمة، طمًٜم٤مشمف دم٤مه ًمف ُمٖمتٗمر يٙمقن أن وأرضمق ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م وؾَم

 .ُم٘مٚمقب احلدي٨م هذا: وىم٤مل

 طمدي٨م هذا: ًمؽ ي٘مقل سم٤مًمٙمرسم٤مج، سم٤مًمًقط، ُي٤ًمق اًمذي اجلٛمٝمقر وأظمذ

 .ُم٘مٚمقب

قمك اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم شمراضِمع  هق سمحدي٨م اًمّمحٞمح، إول احلدي٨م ذم اًم٘مٚم٥م ادَّ

 يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »وهق سم٤مًمٙمذب، ُمتٝمؿ راويف ٕن ُم٘مٚمقب:

 ش.يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم،

 يٜمتٝمل.. ومالن طمدصمٜمل: ىم٤مل.. ومالن طمدصمٜمل: ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى: ًمؽ ي٘مقل

 ُمتٝمؿ اهلل قمٌد وهذا هريرة، أيب قمـ أبٞمف قمـ اعمدين ؾمٕمٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد إمم اًمًٜمد

 .سم٤مًمٙمذب

 هذا رواي٦م ًمٙم٤مٟم٧م اًمّمحٞمح، ًمٚمحدي٨م ُمٕم٤مرو٤مً  يٙمـ مل ًمق اًمذي احلدي٨م هبذا
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 .ًمف ُمً٘مٓم٤مً  إي٤مه هذا اعمؽموك

 .ريمٌتٞمف قمغم يؼمك اًمٌٕمػم أن شم١ميمد اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمّمقص شمِمٝمد يمٚمٝم٤م اًمٚمٖم٦م

 هق صحٞمح، هق قمٛمر قمـ سم٠مثر أتك سمحثف آظمر ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أن ؾمٌؼ مم٤م وإقمج٥م

 ي٘مقل ُمـ ىمقل أنف رأجف ُّيدم أنف يٜمتٌف ٓ ًمٙمـ اًمريم٥م، قمغم يؼمك اًمًٜم٦م أن رأجف يدقمؿ

 إثر؟ هق ُم٤م ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريم٥م سم٠من

 .اًمٌٕمػم يؼمك يمام ريمٌتٞمف قمغم سمرك ؾمجد إذا يم٤من أنف: قمٛمر قمـ ي٘مقل

 ؾمجد إذا: »-اًمزي٤مدة شمٚمؽ شمٙمـ مل ًمق- ي٘مقل واًمرؾمقل يؼمك، اًمٌٕمػم هٙمذا: إذاً 

 ش.اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ

 ذم وأظمر اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم أطمده٤م صحٞمح٦م، أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: ذًمؽ وسمٕمد

 .ُمًٚمؿ صحٞمح

ة ظمٓم٥م اًمرؾمقل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمذي  ُم٤م: هلؿ وىم٤مل اًمٜم٤مس، ذم َُمرَّ

: اًمث٤مين ىم٤مل هق، ُم٤م أذيمر ٓ ؾم١مآً  ؾم٠مل واطمد ىم٤مم ومٞمف، أظمؼمشمٙمؿ إٓ رء قمـ شم٠ًمخقين

 إؾمئٚم٦م هذه ُمـ اًمٖمْم٥م أؿمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهمْم٥م اًمٜم٤مر، ذم: ىم٤مل أيب؟ أجـ

 قمغم ومؼميمقا  اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ همػمه أو قمٛمر ذيمر ًمٕمٚمف ومج٤مء: ىم٤مل ـمٕمٛم٦م، هل٤م ُم٤م اًمّٚمـل

 أهمْم٥م ٕنف اًم٤ًمئؾ: هذا رأس ٟم٘مٓمع أن ًمٜم٤م ائذن! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًمقا  اًمريم٥م،

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف يتٕمٚمؼ ومٝمق ُمًٚمؿ، ذم أظمر احلدي٨م أُم٤م
ِ
َّ
ِ
َٛمَقاِت  ذِم  َُم٤م ّلل ًَّ  َوَُم٤م اًم

ُٙمؿْ  ذِم  َُم٤م شُمٌُْدوا َوإِنْ  إَْرضِ  ذِم  ًِ ُ  سمِفِ  حُي٤َمؾِمٌُْٙمؿْ  خُتُْٗمقهُ  َأوْ  َأنُٗم ـْ  وَمٞمَْٖمِٗمرُ  اّللَّ َ
ِ
ُب  َيَِم٤مءُ  عم  َوُيَٕمذِّ

ـْ  ُ  َيَِم٤مءُ  َُم   يُمؾِّ  قَمغَم  َواّللَّ
ٍ
ء  .[284:اًمٌ٘مرة]♂ ىَمِديرٌ  َرْ

 سم٤مًمّمالة ُأُِمرٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًمقا  اًمُريَم٥م، قمغم وسمريمقا  إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مء

 مم٤م ومٝمذا ىمٚمقسمٜم٤م، ذم ُم٤م قمغم حي٤مؾمٌٜم٤م أن أُم٤م آظمره، إمم... و وم٠مطمججٜم٤م، وسم٤محل٩م ومّمٚمٞمٜم٤م،

 ُمقؾمك ىمقم ىم٤مل يمام شم٘مقًمقا  أن أتريدون: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل سمف، ًمٜم٤م ـم٤مىم٦م ٓ

دوهن٤م ي٘مقًمقهن٤م زاًمقا  ومام وأـمٕمٜم٤م، ؾمٛمٕمٜم٤م: ىمقًمقا  وقمّمٞمٜم٤م، ؾمٛمٕمٜم٤م عمقؾمك  طمتك وُيَردِّ



جق   313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   د قمغم اًمٞمدـياًمٜمزول ًمًٚم

 ... ىمٚمقهبؿ هل٤م وظمْمٕم٧م أخًٜمتٝمؿ هل٤م َذًم٧َّم

ـَ : ▬سمٕمد ومٞمام وم٠منزل ؾُمقُل  آَُم ـْ  إًَِمٞمْفِ  ُأنِزَل  سماَِم  اًمرَّ ـَ  يُمؾ   َواعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َرسمِّفِ  ُِم   آَُم
ِ
 سم٤ِمّللَّ

ُق  ٓ َوُرؾُمٚمِفِ  َويُمُتٌِفِ  َوَُمالئَِٙمتِفِ  ـْ  َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُٟمَٗمرِّ َٟمَؽ  َوَأـَمْٕمٜم٤َم ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوىَم٤مًُمقا  ُرؾُمٚمِفِ  ُِم  َرسمَّٜم٤َم هُمْٗمَرا

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ*  اعْمَِّمػمُ  َوإًَِمٞمَْؽ  ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ٟمٗمقس طمٞمٜمئذ اـمٛم٠من٧م ،[286:اًمٌ٘مرة]♂ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .اًمّمح٤مسم٦م

يَم٥م، قمغم سَمَريمقا  أهنؿ قمريب شمٕمٌػم: احلديثلم ُمـ يُمؾ   ذم اًمِم٤مهد  اًمّمالة ذم ح٤مذا اًمرُّ

 هذا مج٤مقم٦م ي٤م اًمٌٕمػم، ُّيقي يمام ُّيقي أنف احلدي٨م يت٠موًمقن اًمًٜمـ هٞمئ٤مت ُمـ يمٝمٞمئ٦م

 إٓ وريمٌتل إرض سملم يقضمد ٓ سمريمٌتل، إرض أتٚم٘مك ُم٤م سمدل أن٤م ذـم٤ًم، ًمٞمس

 قمٜمدُم٤م ويمذًمؽ ُمٜمتّم٥م، يم٠مين وأن٤م سمٙمٗمل إرض شمٚم٘مٞم٧م سمٙمقن أص٤مسمع أرسمع صمالصم٦م

 يٜمٗمذوا ًمٙمل ختٞمالت إُمقر ومٞمتخٞمٚمقا  واطمدة، ىمٓمٕم٦م أن٤م ويم٠مين أهنض َأهْنض، أن ُأريد

 .اخل٤مـمئ اًمرأي

 .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا اهلل، إٓ إل ٓ

 اخلٞمؾ، إرٟم٥م، اهلرة، إرسمع، ذوات يمؾ ويمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌت٤م

 إمم ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ح٤م اخلٞمؾ، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٞمئ٤مً  شمذيمرت وأن

ىم٦م سمف حلؼ اعمديٜم٦م  قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٓم٤مرد ومٝمق ضمٕمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ها

 يمؾ اًمريمٌتلم، إمم اًمٗمرس ُم٘مدُمت٤م هم٤مص٧م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اىمؽمب ح٤م ومرؾمف،

 ُمقىمٗمٝمؿ هذا يم٤من أُمث٤مًمٜم٤م إقم٤مضمؿ ًمق واهلل اًمٕمرب، قمـ هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٜمّمقص هذه

 .قمج٤ٌمً  يم٤من

 ( 11: 08: 33/   079/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾسجقد الـزول صػة

 اجلََٛمؾ، سمروك سمريمقا  ؾمجدوا، إذا اعمّمٚملم مج٤مهػم سمؾ اعمّمٚملم، ُمـ يمثػم: الشقخ

 أصح٤مب اجلامل، وأصح٤مب اإلسمؾ أصح٤مب هؿ اًمذيـ اًمٕمرب أن اعم١ُمؾِمػ وُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن يٕمٚمٛمقن وهؿ اجلٛمؾ، يؼمك يمٞمػ يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم إمم هؿ اًمٌٕمران،
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 اًمٜمٕمٛم٦م ويتٛمؿ اًمرؾمقل ويٙمٛمؾش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ىم٤مل

 اًمٌٕمران، أهؾ ُمـ اًمٞمقم ٟمًٛمٕمٝم٤م اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض قمٜمٝمؿ ًمٞمزيؾ أت٤ٌمقمف، قمغم

ر ًم١ًمال ضمقاب يم٠مهن٤م اجلٛمٚم٦م هذه ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: »ومٞم٘مقل  ؾمجد إذا: ُم٘مدَّ

: اجلقاب ي٠ميت ٟمًجد؟ ومٙمٞمػ: ي٘مقل ؾم٤مئالً  يم٠من اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ

 ُمـ يً٘مط يقم ُمـ دائام، أرسمع قمغم يٛمٌم اًمٌٕمػم ٕن ح٤مذا؟ش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع»

 أن جيقز ُم٤م اًمٌٕمػم سمرك إذا: ومٜم٘مقل..أرسمع قمغم ويٛمٌم أرسمع، قمغم ي٘مع ومٝمق أُمف، سمٓمـ

 يؼمك ُم٤م أول: ي٘مقل أن -اًمٌٕمران أهؾ ُمـ اًمٕمرب ه١مٓء ُمـ ظم٤مص٦م- أطمد يتقهؿ

 .يمرضمٚمٞمف ُمقوققمت٤من يديف ٕن يديف يْمع اًمٌٕمػم

 يمامن اًمٌٕمػم، ريمٌت٤م أجـ ريمٌت٤مه، يؼمك؟ طمٞمٜمام اًمٌٕمػم يْمٕمف رء أول هق ُم٤م: إذا

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وذم ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم، ريمٌتل ويـ يٗمٙمروا اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم طمزيرة هذه

. -طم٤مًمٙمؿ ًم٤ًمن- إًمٞمٜم٤م ردت سمْم٤مقمتٜم٤م وهذه ُمٜم٤م، وشمًٛمٕمقن شمٕمٚمٛمٜم٤م، ٟمحـ ُمٜمٝم٤م اًمتل

ٌَُتٝم٤م إرسمع ذوات يمؾ يٕمٜمل  اًمٖمزال، إرٟم٥م، اهلر، إرسمع ذوات يمؾ ُم٘مدُمتٝم٤م، ذم ُريْم

 اًمٌٕمػم، يؼمك يمام شمؼميمقا  ٓ»  اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل وم٢مذا ُم٘مدُمتٝم٤م ذم ريمٌٝم٤م إًمخ... اًمٖمٜمؿ

 ٕهنام ح٤مذا؟ يديف، ىمٌؾ ٟم٘مقل ُم٤م ريمٌتٞمف يْمع اًمٌٕمػم ٕنش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع

 يتٚم٘مك ومال اًمًجقد، ـمري٘م٦م ذم اًمٌٕمػم اعمّمكم إًذا ومٚمٞمخ٤مًمػ وٓدشمف، ُمٜمذ ُمقوققمت٤من

 ُمـ يمثػم ذم أؾمٛمٕمٝم٤م يمام اًمٚمٞمٚم٦م، هذه ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل اًمرضّم٦م ومتحّمؾ سمريمٌتٞمف، إرض

 .اًمٌٕمػم ؿم٠من هق هذا ٕن اعم٤ًمضمد،

 ِت٧م رضم٦م هل٤م شمًٛمع اًمّمٚمدة، اًمّمٚم٦ٌم إرض -احل٘مٞم٘م٦م– يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم

 .سم٤مٕث٘م٤مل حمٛمال يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ريمٌتٞمف، قمغم وىمققمف ًمِمدة ىمدُمٞمؽ

ٌُّف وهذا سم٤مًمٌٕمػم، ُمتِمٌف ريمٌتٞمف قمغم يؼمك اًمذي ومٞمٙمقن  سمّمقرة قمٜمف ُمٜمٝمل اًمَتَِم

: سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمتِمٌف قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك قم٤مُم٦م سمّمقرة ظم٤مص٦م، وسمّمقرة قم٤مُم٦م،

 يمٜم٘مر ٟم٘مر وقمـ اًمثٕمٚم٥م، يم٤مًمتٗم٤مت اًمتٗم٤مت وقمـ اجلٛمؾ، يمؼموك سمروك قمـ هنك

 يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »وم٘م٤مل ظم٤مص٦م، سمّمقرة هٜم٤م ضم٤مء صمؿ اًمٖمراب،

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم،
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 اًمٜمٛمس، شمٕمرومقن يم٤مًمٜمِٛمس، سم٠مجدُّيؿ إرض يتٚم٘مقن اًمذيـ دمدون ٓطمٔمتؿ، إذا

 .سمٛمِمٞمتف ِتس ٓ ضمًدا، ظمٓمػم طمٞمقان

 هلؿ شمًٛمع شمٙم٤مد ٓ سم٠مجدُّيؿ، إرض ويتٚم٘مقن اًمًٜم٦م قمغم يٛمِمقن اًمذيـ ه١مٓء

٤م، ًَّ  ومحًٌٙمؿ اًمٌٕمػم، يمرضم٦م َرضّم٦م هلؿ شمًٛمع ريمٌٝمؿ قمغم يؼميمقن اًمذيـ أوئلؽ سمٞمٜمام طم

ٌَٚمِّٖمقهن٤م شمٕمٛمٚمقهن٤م وأجْم٤م هذه، شمٕمرومقا  أن  . قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم وراءيمؿ ُمـ إمم وشُم

 (  11: 02: 00/ 083/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السجقد يف القديـ عذ الـزول

 اًمًجقد؟ صٗم٦م هل ُم٤م :مداخؾة

 اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: الشقخ

 طمقل اخلالف ُمـ ضمرى ُمـ قمج٤مئ٥م ُمـ احلدي٨م وهذاش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع

 أن طمٞم٨م اإلسمؾ أهؾ اًمٕمرب، ُمـ ذًمؽ ي٘مع أن اًمٕمج٥م ذًمؽ ُمـ وأقمج٥م ومٝمٛمف،

 يديف وًمٞمْمع: »سم٘مقًمف اإلمج٤مل هذا يٗمن صمؿش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمـ احلدي٨م أن اًمٕمجؿ ُمـ همػمه قمـ ومْماًل  اًمٕمرب سمٕمض وم٤مدقمكش ريمٌتٞمف ىمٌؾ

 ذم وم٤مٟم٘مٚم٥م يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ومٚمٞمْمع: ي٘مقل أن أراد اًمراوي أن زقمٛمقا  اعم٘مٚمقب،

 ُم٤م قمـ ذهقهلؿ ُمـ وذًمؽ ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: وم٘م٤مل قمٚمٞمف احلدي٨م زقمٛمٝمؿ

 قمغم: أي ُم٘مدُمتٞمف، قمغم سمرك سمرك إذا اجلٛمؾ اجلٛمؾ، سمروك ُمـ سمالدهؿ ذم يِم٤مهدوٟمف

 ُمـ اإلٟم٤ًمن قمـ خيتٚمػ وم٤مجلٛمؾ وًمذًمؽ ُم١مظمرشمف، ذم وًمٞمس اًمريمٌت٤من، يديف وذم يديف،

 إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل ح٤م ًمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ومريمٌت٤م احلٞمثٞم٦م، هذه

 اًمٌٕمػم يؼمك اًمتلم ريمٌتٞمف قمغم يؼمك ٓ: أيش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد

 .سمريمٌتٞمف يتٌٕمٝمام صمؿ سمٙمٗمٞمف إرض ًمٞمتٚم٘مك وإٟمام قمٚمٞمٝمام

 أبق أجًْم٤م أظمرضمف طمدي٨م ومٝمق: اًمّمحٞمحلم احلديثلم هلذيـ اعمخ٤مًمٗملم طمج٦م أُم٤م

 ىمٌؾ ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف طمجر اسمـ وائؾ رواي٦م ُمـ وهمػمه داود
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 يم٤من وإن وهق اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد سمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ هق احلدي٨م هذا ًمٙمـ يديف،

 احلٗمظ، دء يم٤من أنف قمغم احلدي٨م قمٚمامء أتٗمؼ وم٘مد ص٤مدىًم٤م وصدوىًم٤م وم٤مواًل  ىم٤موًٞم٤م

 ُمٜمف إؿم٤مرة سمٖمػمه ُم٘مروًٟم٤م ًمف أظمرج إٟمام صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم ًمف روى ح٤م وًمذًمؽ

 .سمف شمٗمرد سمام حيت٩م ٓ أنف إمم

 إوًملم احلديثلم ظم٤مًمػ ؾمٜمده ذم وٕمٗمف وُمع ؾمٜمده، وٕمٞمػ إًذا احلدي٨م ومٝمذا

 ُم٤م هذا اًمّمحٞمحلم، احلديثلم ًمذيٜمؽ سمف اعمٕم٤مرو٦م جيقز ومال وًمذًمؽ اًمّمحٞمحلم،

 .سم٢مجي٤مز اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب يٛمٙمـ

 (11:07:22/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

لؾسجقد اهلقي يف الركبتني قبؾ القديـ وضع السـة  

 ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: »ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م»

 - 92 ص» أمحد إٓ اخلٛم٦ًم رواهش. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف رومع هنض وإذا يديف ىمٌؾ

 .وٕمٞمػش.93

 واًمٓمح٤موىش 0/012/2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف ُم٤م وأُم٤مش: شمٜمٌٞمف»

 إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة أبك قمـ ضمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مك

 سم٤مـمؾ طمدي٨م ومٝمقش. اًمٗمحؾ سمروك يؼمك وٓ، يديف ىمٌؾ سمريمٌتٞمف ومٚمٞمٌدأ أطمديمؿ ؾمجد

، سم٤مًمٙمذب سمٕمْمٝمؿ اهتٛمف سمؾ ضمدا واه وهق اعم٘مؼمى ؾمٕمٞمد اسمـ وهق اهلل قمٌد سمف شمٗمرد

ش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مدهش: »2/240ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وشمٌٕمف اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل وًمذًمؽ

 احلدي٨م ذم يمامش ريمٌتٞمف ىمٌؾ سمٞمديف ومٚمٞمٌدأ: »ي٘مقل أن أراد أنف اعمتٝمؿ هبذا اًمٔمـ وأطمًـ

 ش.يديف ىمٌؾ سمريمٌتٞمف: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف وم٤مٟم٘مٚم٥م، اًمّمحٞمح

 وهق ـ اًمٗمحؾ وم٢منش اًمٗمحؾ سمروك يؼمك وٓ» احلدي٨م ذم ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل ومم٤م

، ُمِم٤مهد هق يمام يديف ذم اًمٚمت٤من ريمٌت٤مه إرض قمغم ُمٜمف ي٘مع ُم٤م وم٠مول سمرك إذا ـ اجلٛمؾ

 وأن، ريمٌتٞمف قمغم خير ٓ أن ي٘مت٣م يمؼمويمف سمروك قمغم وم٤مًمٜمٝمك يمثػمون قمٜمف همٗمؾ وإن



جقد قمغم اًمٞمدـي   317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 ؿمٓمره يتٗمؼ وسمذًمؽ، اًمّمحٞمح احلدي٨م سمف سح ُم٤م وذًمؽ، سمٙمٗمٞمف إرض يتٚم٘مك

 احلدي٨م هبذا ذًمؽ قمغم واطمت٩م اٟم٘مالسم٤م ومٞمف أن فمـ عمـ ظمالوم٤م اًمث٤مٟمك ؿمٓمره ُمع إول

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م ومراضمع اعمٙم٤من هذا ذم ًمف اًمتٕمرض حيًـ ٓ مم٤م ذًمؽ وسمٖمػم اًم٤ٌمـمؾ اًمقاهك

 ش. 010 ـ 011 صش »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك صالة صٗم٦م»

 يديف يْمع أن اًمًجقد إمم اهلقى ذم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن شم٘مدم مم٤م صم٧ٌم :فائدة

 ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مٚمف يمام احلدي٨م وأصح٤مب وإوزاقمك ُم٤مًمؽ ىمقل وهق، ريمٌتٞمف ىمٌؾ

 قش »اًمتح٘مٞمؼ» ذم يمام ٟمحقه أمحد وقمـ وهمػممه٤مش اًمٗمتح» ذم واحل٤مومظش اًمزاد»

 .اجلقزى ٓسمـش 018/2

 ([357) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 القديـ عذ يؽقن إكام لؾسجقد الـزول أن عذ إدلة مـ

 إمم ُّيقي صمؿ» ة:ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ذم ضم٤مء

 شإرض

  [:اإلمام قال]

 قمغم شمّمدق ٓ اهلٞمئ٦م ومٝمذه هذا صح وإذا..سم٘مقة ؾم٤مضمًدا إرض قمغم يٜمحط أي

 ريمٌت٤مه اصٓمدُم٧م وإٓ واهلقيٜمك سم٤مٕن٤مة ُم٘مروًٟم٤م يٙمقن ٕنف ريمٌتٞمف قمغم يًجد ُمـ

 عمـ اعمّمٚملم ٕيمثر ُمِم٤مهد وهذا اعمِم٤مهب٦م، مت٤مم سمرويمف ذم اًمٌٕمػم وؿم٤مسمف سم٤مٕرض،

 !ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ شم٠مُمٚمف،

 (242/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 مؼدمتف يف البعر ركبتا

 .وٕمٞمػش. يتٙمكء وٓ ريمٌتٞمف، قمغم خير يم٤من[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
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 [:اإلمام قال]

 يم٤من وإذا ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٚمتلم يٕمٜمل ريمٌتٞمف، قمغم يؼمك اًمٌٕمػم أن وهق ه٤مم، شمٜمٌٞمف

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم ح٤م اًمٌٕمػم، يؼمك يمام ريمٌتٞمف قمغم اعمّمكم يؼمك ٓ أن ًمزم يمذًمؽ

 أيب طمدي٨م ُمـ ذًمؽ شمقوٞمح سمٕمْمٝم٤م ذم وضم٤مء اجلٛمؾ، يمؼموك سمروك قمـ اًمٜمٝمل ُمـ

 ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ رواي٦م وذم ضمٞمد، سمًٜمد داود أبق رواهش. ريمٌتٞمف

/  0ش»اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمفش. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف سمقوع سمدأ ؾمجد إذا

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف وروى آٟمٗم٤م، إًمٞمف اعمِم٤مر سم٤مًمًٜمد ىمٌٚمف اًمذي هقش 049

 ومٝمذه. واًمذهٌل احل٤ميمؿ وصححف صحٞمح، وؾمٜمده. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وومٕمؾ ومٕمٚمف ُمـ

 وٕمػ قمغم يدل ومم٤م مجٞمٕمٝم٤م، اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ٟمٙم٤مرة قمغم شمدل اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م

 ىمالسم٦م أيب طمدي٨م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم هٞمئ٦م ذم اًمزي٤مدة ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ضمٝم٦م ُمـ سمٕمْمٝم٤م

 اهلل رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ: ومٞم٘مقل ي٠متٞمٜم٤م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: »ىم٤مل

 ريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومٞمّمغم ؟ملسو هيلع هللا ىلص

/  0ش»إم» ذم اًمِمٗم٤مقمل اإلُم٤مم أظمرضمفش. إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا، اؾمتقى

 قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 035 - 024/  2» واًمٌٞمٝم٘ملش 073/  0» واًمٜم٤ًمئلش 010

 ىمالسم٦م أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 240/  2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد اًمِمٞمخلم، ذط

 آقمتامد، هق إٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٗمٞمف. ٟمحقه

د اًمٕمامد، ُمـ اومتٕم٤مل ٕنف سم٤مًمٞمد، أي : ىم٤ملش اًمٗمتح» ذم يمام سم٤مًمٞمد وهق اإلشمٙم٤مء سمف واعمرا

 ُمٕمتٛمدا اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى»

 وهق اًمٕمٛمريش 2969 ،2964» قمٜمده وومٞمف: ىمٚم٧م ،شيرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمغم

 سمرىمؿ أيت احلدي٨م ِت٧م اهلل سم٢مذن ؾم٠مذيمره ىمقي ؿم٤مهد ومٞمف آقمتامد ًمٙمـ وٕمٞمػ،

 اهلقي ذم اًمٞمديـ قمغم آقمتامد هق إٟمام اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن شم٘مدم مم٤م صم٧ٌم وم٘مدش. 967»

 ومٙم٤من اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م هذه قمٚمٞمف دًم٧م ح٤م ظمالوم٤م ُمٜمف، اًم٘مٞم٤مم وذم اًمًجقد إمم

 .وٕمٗمٝم٤م قمغم آظمر دًمٞمال ذًمؽ

 (.332-330/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



جقد قمغم اًمٞمدـي   319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 القديـ عذ لؾسجقد الـزول

 َيؼْميمقن اعمٛمٚمٙم٦م ذم طمتك اًمٜم٤مس أيمثر اًمًجقد، إمم اهلَْقي ُم٠ًمخ٦م: الشقخ قال

 أهؾ هؿ واحلج٤مزيلم اًمًٕمقديلم ٕن واًمٖمرائ٥م: اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ وهذا اإلسمؾ، سمروك

 قمغم يؼمك يؼمك، يمٞمػ اًمٌٕمػم يرون وهؿ اًمٚمٝمج٤مت، سمٕمض ذم ي٘مقًمقن يمام سمٕمران

 وأُمره اًمّمحٞمح ومٕمٚمف قمـ أقمروقا [ اًمْمٕمٞمٗم٦م] اًمتٕمٚمٞمالت هذه ُمثؾ وم٥ًٌٌم ريمٌتٞمف،

 اًمٜمٌل أن صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مفش احل٤ميمؿ ُمًتدرك» ذم ومٙمام ومٕمٚمف أُم٤م اًمٍميح،

 قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع ذًمؽ وروىش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ووع ؾمجد إذا يم٤من» ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم١ميداً  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء صمؿ ومٕمٚمف ومٝمذاش ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »وىم٤مل

 ومج٤مءش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ًمٗمٕمٚمف

 ًمق سمتٕمٚمٞمالت صٗمحتلم ٟمحق اًمٌح٨م هذا ذم اًمٕمج٤مب سم٤مًمٕمج٥م اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ

 أن اًمراوي أراد: ىم٤مل ُم٘مٚمقب، احلدي٨م هذا سم٠من ادقمك أنف يمثػماً، ذًمؽ ًمٙم٤من همػمه ىم٤مهل٤م

 .دقمقى ومٝمذه.. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ومٚمٞمْمع: وم٘م٤مل يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ومٚمٞمْمع ي٘مقل

ه أجد أنف اًمٕمج٤مب اًمٕمج٥م وُمـ  ذم يٕمٜمل ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ ٟمًٌٝم٤م سمرواي٦م دقمقا

 ُمتٝمؿ ُمؽموك وهذا اعم٘مؼمي، ؾمٕمٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وهل اعمّمٜمػ،

: إول سم٤مًمٚمٗمظ اًم٘مقي سم٤مًمًٜمد وهمػمه داود أيب رواي٦م اًمرواي٦م هبذه قم٤مرض سم٤مًمٙمذب،

 اًمٞمديـ ووع إمم يذهٌقن اًمذيـ سم٠من اًم٘مٞمؿ اسمـ ادقمك صمؿ ،شريمٌتٞمف ىمٌؾ يمٗمٞمف وًمٞمْمع»

 اًمٚمٖم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ وهذا: ىم٤مل ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل سم٠من زقمٛمقا  اًمريمٌتلم، ىمٌؾ

 وهمػمه اًم٘م٤مُمقس ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م اًمٚمٖم٦م يمت٥م وم٢من اًمٕمج٤مئ٥م: ُمـ أجْم٤مً  وهذا

 صحٞمح ذم ضم٤مء صمؿ إرسمع، ذوات يمؾ ويمذًمؽ ىم٤مل ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل أن

ىم٦م ُمالطم٘م٦م ىمّم٦م ذم اًمٌخ٤مري  ُمٙم٦م ُمـ ُمٝم٤مضمراً  ظمرج طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ُم٤مًمؽ سمـ ها

 ُم٘مدُم٦م هم٤مص٧م سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٜمٝمام اىمؽمب ومٚمام ومرؾمف، قمغم اعمديٜم٦م إمم

 ذوات ريمٌتل أن اًمٚمٖمقي اعمٕمٜمك ي١ميمد اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ هذا ريمٌتٞمف، إمم اًمٗمرس

 يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »اًمٚمٖم٦م ُمع احلدي٨م يًت٘مٞمؿ وم٢مذاً  ُم٘مدُمتٞمٝم٤م، ذم إرسمع

 ُمـ يْمٕمف رء وم٠مول يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم ٕنش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك

 .ريمٌتٞمف مه٤م سمدٟمف



 301   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 ٕن اًمِم٤مُمٞم٦م: سمالدٟم٤م ذم ظم٤مص٦م أقمٞمٜمٜم٤م سم٠مم هذا ٟمِم٤مهد ٟمالطمظ ٟمحـ وًمذًمؽ

 اًمٚمٖم٦م ُمع ُمتٗمؼ احلدي٨م سم٤مخلِم٥م، ومٞمٗمرؿمقهن٤م سم٤مردة، شمٙمقن أروٝم٤م هٜم٤مك اعم٤ًمضمد

 إذا ظم٤مص٦م رضم٦م ًمألرض يٙمقن ضم٤مًم٤ًمً  ُّيقي طمٞمٜمام اًمٌٕمػم ٕن اًمقاىمع: ُمع صمؿ مت٤مُم٤ًم،

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ِتدصمٜم٤م يمام اًمٖمقـم٦م ُمـ اجلامل شم٠متٞمٜم٤م اًمِم٤مم ذم ومٜمحـ سم٤مٕث٘م٤مل، حمٛمالً  يم٤من

 ىمريٌلم ٟمحـ ٟمٙمقن يؼمك ومٕمٜمدُم٤م ذًمؽ، وٟمحق واعمِمٛمش اجلقز سم٤مخلِم٥م حمٛمٚم٦م ؾمٌ٘م٧م

 .ِتتٜم٤م اردم٧م إرض سم٠من ٟمًٛمع اًمؼموك ُمـ

 قمغم يؼميمقن وهؿ رضم٦م ًمٚمٛمّمٚملم شمًٛمع سم٤مخلِم٥م ُمٗمروؿم٦م اعم٤ًمضمد يم٤مٟم٧م وح٤م

 اًمًٜم٦م يٓمٌ٘مقن اًمذيـ سمخالف اًمرضم٦م شمٚمؽ ًمف ًمٞمس ًمٙمـ صقشم٤مً  شمًٛمع هٜم٤م أُم٤م اًمريم٥م،

 يٚمٞمؼ مم٤م وهذا إـمالىم٤ًم، ريمزا  هلؿ شمًٛمع ٓ سم٠ميمٗمٝمؿ، إرض ويتٚم٘مقن واًمٗمٕمٚمٞم٦م، اًم٘مقًمٞم٦م

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام واًمًٙمقن اهلدوء وقمغم اخلِمقع قمغم ىم٤مُم٧م اًمتل سم٤مًمّمالة

 ذم اؾمٙمٜمقا  ؿمٛمس، ظمٞمؾ أذٟم٤مب يم٠مهن٤م أجديٙمؿ راومٕمل أرايمؿ زم ُم٤م: »ُمًٚمؿ صحٞمح

 أن٤م صمؿ يمٗمٞمف، قمغم يًجد ُمـ وسملم ريمٌتٞمف، قمغم يًجد ُمـ سملم ومِمت٤من. ..ش، اًمّمالة

 يمثػم ذم ٓطمٔم٧م شمّمقسمقين، أن أو شم١ميدوين أن أرضمق اًمٚمٖم٦م أهؾ وأنتؿ ؿمٞمئ٤مً  أٓطمظ

: ي٘مقًمقن وؾمجقده، اًمٜمٌل صالة يذيمرون ح٤م أهنؿ اًمّمحٞمح٦م احلديثٞم٦م اًمرواي٤مت ُمـ

 أن اًمريم٥م، قمغم اًمريمقع ـمري٘م٦م قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يٛمٙمـ ٓ اهلقي ومٙمٚمٛم٦م ؾم٤مضمدًا، هقى صمؿ

 إمم ٟمٔمرت ومٚمق وسم٘مقة، سمنقم٦م اًمث٤مىم٥م اًمٜمجؿ ُّيقي يمام رء ُمٕمٜم٤مه شمٕمرومقن اهلقى

 هقي، ُّيقي ومٕمالً  يمٗمٞمف قمغم يًجد اًمذي أُم٤م ُمت٠منٞم٤ًم، دمده ريمٌتٞمف قمغم يًجد إٟم٤ًمن

 اًمٜمٌل أن وهمػمه داود أيب ؾمٜمـ ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن وإظمػم أظمر واًمٌمء

 اًمٙمٗملم قمغم اهلَْقي هذا ـمٌٞمٕم٦م ُمـ اعمج٤مٟمح٦م وهذه ضم٤مٟمح، ؾم٤مضمداً  هقى إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 إمم قمْمديف و٤مُم٤مً  دمده يًجد اًمذي ٕن اًمريمٌتلم، قمغم اًمًجقد ـمٌٞمٕم٦م ُمـ وًمٞمس

 اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه قمٜمدي ُم٤م ومٝمذا هٙمذا، يٗمٕمؾ اًمٙمٗملم قمغم يًجد اًمذي أُم٤م إسمٓمٞمف،

 . آٟمٗم٤مً  ذيمرت

 ( 11: 08: 31/   598/  واًمٜمقر اهلدى) 

 



 

 الطحْد صف٘





جقد   303 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 والقجف القديـ عذ السجقد

 وضمٝمف: اطمديمؿ ووع وم٢مذا اًمقضمف، يًجد يمام شمًجدان اًمٞمديـ إن: »ي٘مقل ويم٤من

 .شومٚمػمومٕمٝمام رومع: وإذا يديف، ومٚمٞمْمع
 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؽػ ألقتل عذ السجقد

 ش.اًمٙمػ أخٞمتل قمغم يًجد يم٤من»: ُمرومققم٤م قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ

 [:اإلمام قال]

 أبق أن٠ٌمين: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م: ىم٤مًمقا  مجع قمـ سمًٜمده روى ىمد اًمٌٞمٝم٘مل أن إٓ

 أيب اسمـ وىم٤ملش. اًمٙمػ أخٞم٦م قمغم ومٚمٞمًجد أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ىم٤مل اًمؼماء قمـ إؾمح٤مق

 أيب ُمـ ؾمٛمع وؿمٕم٦ٌم. سمف ؿمٕم٦ٌم قمـ ويمٞمع طمدصمٜم٤مش: 260 / 0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم

 ٕنٜم٤م ُمقىمقف، هذا: ي٘م٤مل ٓ. هلل واحلٛمد اإلؾمٜم٤مد ومّمح آظمتالط، ىمٌؾ إؾمح٤مق

 وم٢مهن٤م اًمّمالة، هٞمئ٤مت يم٤ًمئر سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ٓ ُمثٚمف ٕن اعمرومقع، طمٙمؿ ذم هق: ٟم٘مقل

 اًمًجقد ذم اًمٙمٗملم سمقوع إُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح وىمد وٓؾمٞمام حمْم٦م، قم٤ٌمدة

 أخٞمتل قمغم اًمًجقد يًتٚمزم وذًمؽ ،شاًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرج وهق قمٚمٞمٝمام، وآدقم٤مم

 اخلٜمٍم ورضة اإلهب٤مم أخٞم٦م أردش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل. فم٤مهر هق يمام اًمٙمػ

 ش.واًم٘مٛمريـ يم٤مًمٕمٛمريـ ومٖمٚم٥م،

 (.0035/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 304   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 السجقد يف الؼبؾة إىل وتقجقففا إصابع وضؿ الؽػ بسط

 :90-89 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وسمًٓمٝمام يمٗمٞمف قمغم اقمتٛمد -ريمـ وهق -ؾمجد وم٢مذا
 .أص٤مسمٕمٝمام ويْمؿ

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم ويقضمٝمٝمام
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
ٌَؾ ويقضمٝمٝم٤م أص٤مسمٕمٝمام، ويْمؿ[. ويًٌٓمٝمام] يمٗمٞمف قمغم يٕمتٛمد يم٤من و  .اًم٘مٌٚم٦م ىِم

 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف إذكني أو ادـؽبني حذو الؽػني جعؾ

 :93-92 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ُمٜمٙمٌٞمف طمذو يمٗمٞمف وجيٕمؾ
 .أذٟمٞمف طمذو جيٕمٚمٝمام وشم٤مرة

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 .أذٟمٞمف طمذو  وأطمٞم٤مٟم٤مً . ُمٜمٙمٌٞمف طمذو جيٕمٚمٝمام يم٤من و

 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



جقد   305 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 يف إرض مـ السجقد أعضاء وباقل واجلبفة إكػ متؽني

 السجقد

 :97-95 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهذا إرض، ُمـ وضمٌٝمتف أنٗمف ويٛمٙمـ

 .ريمٌتٞمف أجْم٤م ويٛمٙمـ
 .ىمدُمٞمف أـمراف ويمذا
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .إرض ُمـ وضمٌٝمتف أنٗمف يٛمٙمـ ويم٤من
ـ ؾمجدت: إذاش: »صالشمف اعمزء» ًمـ وىم٤مل  إذا: »رواي٦م وذمش. »ًمًجقدك وَمَٛمٙمِّ

ش. ُمقوٕمف إمم ُمٜمؽ قمٔمؿ يمؾ يٓمٛمئـ طمتك ويديؽ: وضمٝمؽ وم٠مُمٙمٜم٧م ؾمجدت: أن٧م

 .شاجلٌلم يّمٞم٥م ُم٤م إرض ُمـ أنٗمف يّمٞم٥م ٓ عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل ويم٤من
 .ىمدُمٞمف وأـمراف ريمٌتٞمف، أجْم٤مً  يٛمّٙمـ يم٤من و

 .شإرض ُمـ وضمٌٝمتف أنٗمف يٛمٙمـ ويم٤من: »ىمقًمف

 قمغم يتح٤مُمؾ أن جي٥م سمؾ اإلُم٤ًمس: اجلٌٝم٦م ووع ذم يٙمٗمل ٓ أنف ومٞمف واحلدي٨م

 ىمٓمـ قمغم ؾمجد ًمق إٟمف سمحٞم٨م ضمٌٝمتف، شمًت٘مر طمتك وقمٜم٘مف رأؾمف سمث٘مؾ ؾمجقده ُمقوع

 ًمق يدٍ  قمغم أثره وئمٝمر يٜمٙمٌس طمتك يتح٤مُمؾ أن وضم٥م هبام: حمِمق رء أو طمِمٞمش أو

 .- اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح قمغم - جيزئف مل يٗمٕمؾ: مل وم٢من. اعمحِمق ذًمؽ ِت٧م وُمرو٧م

 اًمتح٤مُمؾ إمم طم٤مضم٦م وٓ رأؾمف، إرظم٤مء يٙمٗمل أنف قمٜمدي: »احلرُملم إُم٤مم وىم٤مل

 ش.اًمًجقد حمؾُّ  وُمرض يمٞمٗمام

 اجلقيٜمل، حمٛمد أبق اًمِمٞمخ ىمٓمع وسمف. إوُل : واعمذه٥مش: »3/423» اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شاًمتٝمذي٥م» وش اًمتتٛم٦م» وص٤مطم٥م



 306   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٗم٦م اًمًجقدص

 ًمٚمتٛمٙملم إًمٖم٤مء ومٞمف اعمذيمقر اإلُم٤مم ىمقل إمم اًمذه٤مب وم٢من احلؼ: هق وهذا: ىمٚم٧م

 .- فم٤مهر هق يمام - جيقز ٓ وذا احلدي٨م، ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص
 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وإكػ اجلبفة عذ كان إذا إٓ السجقد إجزاء عدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمغم يًجد طمتك جيزئف ٓ: همػمهؿ وىم٤مل: »اًمًجقد أقمْم٤مء ذيمره قمٜمد ىمقًمف

 ش.وإنػ اجلٌٝم٦م

 يٛمس ُم٤م إرض أنٗمف يٛمس ٓ عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ورد وىمد واًمذهٌل احل٤ميمؿ ىم٤مل يمام اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م وهقش. اجلٌلم

 ش.اًمّمالة صٗم٦م» ختري٩م ذم سمٞمٜمتف يمام ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ـمرق ُمـ

 ([071) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 عـ جمافاهتام مع إرض مـ ويديف وجبفتف أكػف متؽني وجقب

 جـبقف

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 متٙملم: ي٠ميت ُم٤م ؾمجقده ذم يراقمل أن ًمٚم٤ًمضمد يًتح٥م: »اًمًجقد هٞمئ٦م ذم ىم٤مل صمؿ

 ش.ضمٜمٌٞمف قمـ جم٤موم٤مهتام ُمع إرض ُمـ ويديف وضمٌٝمتف أنٗمف

 وذم صالشمف اعمًئ طمدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ يمٚمف هذا سمؾ: ىمٚم٧م

ه يمام همػمه  . 053 – 048 صش اًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرضم٤م ُمقوح٤م شمرا

 ([217) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



جقد   307 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 كصب مع إصابع وأضراف الؼدمني بصدور الؼبؾة اشتؼبال

 الرجؾ

 :99-98 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م يمٚمف وهذا ،[اًم٘مدُملم أي] ويٜمّمٌٝمام

 .اًم٘مٌٚم٦م أص٤مسمٕمٝمام سم٠مـمراف ويًت٘مٌؾ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ش. رضمٚمٞمف يٜمّم٥م»و. اًم٘مٌٚم٦م أص٤مسمٕمٝمام سم٠مـمراف[ و ىمدُمٞمف سمّمدور] ويًت٘مٌؾ

 .شسمف أُمر»و
 ([2/735) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف العؼبني ورص الؼدمني أصابع فتح

 :011 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .قم٘مٌٞمف ويرّص 

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شقم٘مٌٞمف يرص»و أص٤مسمٕمٝمام يٗمتخ ويم٤من
 ([2/736) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف العجقزة رفع

 ش. ُم١مظمره. »قمجٞمزشمف يرومع ويم٤من



 308   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 و. ًمٚمرضمؾ وم٤مؾمتٕم٤مره٤م ظم٤مص٦م ًمٚمٛمرأة وهل. اًمَٕمُجزش: اًمٕمجٞمزةش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم

 .اًمٌمء ُم١مظمرش: اًمٕمجز»
 ([2/738) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 عؾقفا ي سجد التل السبعة إعضاء

 واًم٘مدُم٤من، واًمريمٌت٤من، اًمٙمٗم٤من،: قمٚمٞمٝم٤م يًجد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أقمْم٤مء ؾمٌٕم٦م ومٝمذه

 .وإنػ واجلٌٝم٦م
 ([2/738) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السجقد يف واحد كعضق وإكػ اجلبفة جعؾ

: ىم٤مل طمٞم٨م اًمًجقد: ذم واطمد يمٕمْمق إظمػميـ اًمٕمْمقيـ ملسو هيلع هللا ىلص ضمٕمؾ وىمد

 - اجلٌٝم٦م قمغم: َأقْمُٔمؿٍ  ؾمٌٕم٦مِ  قمغمش ٟمًجد أن ُأُمرٟم٤م: رواي٦م وذم» أؾمجد أن ُأُمرت»

 اًم٘مدُملم، وأـمراف واًمريمٌتلم، ،شاًمٙمٗمَّلم: ًمٗمظ وذم» واًمٞمديـ ،- أنٗمف قمغم سمٞمده وأؿم٤مر

 .شواًمِمٕمر اًمثٞم٤مب ٟمٙمِٗم٧م وٓ
 وريمٌت٤مه، ويمٗم٤مه، وضمٝمف،: آراب ؾمٌٕم٦م ُمٕمف ؾمجد اًمٕمٌد: ؾمجد إذا: »ي٘مقل ويم٤من

 .شوىمدُم٤مه
ـَ  يم٠منف: » احل٤مومظ ىم٤مل  سمـ قمداه ومٚمذًمؽ :- اًمراء سمتِمديد -ش َأَُمرَّ » ُمٕمٜمكش أؿم٤مرَ » َوٛمَّ

 ش. إمم» دون :شقمغم»

 ضمٌٝمتف، قمغم يده وووع: ـم٤موس اسمـ ىم٤مل: -شم٘مدم يمام- وهمػمه اًمٜم٤ًمئل وقمٜمد

ه٤م  .ُمٗمنة رواي٦م ومٝمذه. واطمد هذا: وىم٤مل. أنٗمف قمغم وَأَُمرَّ

 ًمٙم٤مٟم٧م وإٓ: واطمد، يمٕمْمق ضُمٕمال أهنام ُمٕمٜم٤مه: ىمٞمؾ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .صمامٟمٞم٦م إقمْم٤مء



جقد   309 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 يٙمتٗمك يمام إنػ، قمغم سم٤مًمًجقد ُيٙمتٗمك أن ُمٜمف يٚمزم ٕنف ٟمٔمر: وومٞمف: ىم٤مل

 .اجلٌٝم٦م سمٕمض قمغم سم٤مًمًجقد
 ُمثؾ أن واحلؼ: ىم٤مل إنػ قمغم سم٤مًمًجقد آيمتٗم٤مء ذم طمٜمٞمٗم٦م ٕيب هبذا اطمت٩م وىمد

 ومذاك واطمد: يمٕمْمق أهنام يٕمت٘مد أن أُمٙمـ وإن اجلٌٝم٦م، سمذيمر اًمتٍميح يٕم٤مرض ٓ هذا

 ٓ ىمد اإلؿم٤مرة وم٢من وأجْم٤مً . إُمر قمٚمٞمف دل اًمذي احلٙمؿ ذم ٓ واًمٕم٤ٌمرة، اًمتًٛمٞم٦م ذم

 اجلٌٝم٦م: ذم ُم٤م شم٘م٤مرب وم٢مذا اًمٕم٤ٌمدة، ٕضمؾ سم٤مجلٌٝم٦م شمتٕمٚمؼ إٟمام وم٢مهن٤م إًمٞمف: اعمِم٤مر شمٕمٞمؼ

 ومت٘مديٛمف ًمف: ووٕم٧م ح٤م ُمٕمٞمٜم٦م وم٢مهن٤م اًمٕم٤ٌمرة: وأُم٤م. ي٘مٞمٜم٤مً  إًمٞمف اعمِم٤مر يٕملم ٓ أن أُمٙمـ

 .اٟمتٝمك. أومم
 وىمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمـ يمثػم سمف ىم٤مل اجلٌٝم٦م: سمٕمض قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ُمـ ذيمره وُم٤م

 .شم٘مدم سمام احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض أخزُمٝمؿ
 .وطمده إنػ قمغم اًمًجقد جيزئ ٓ أنف قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ
 وأمحد، إوزاقمل، وقمـ. وطمده٤م اجلٌٝم٦م قمغم جيزئ أنف إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م

 ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. جيٛمٕمٝمام أن جي٥م: وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ طمٌٞم٥م واسمـ وإؾمح٤مق،

 .أجْم٤مً 
 وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، سم٤مًمًجقد ًمألُمر :- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن - اًمّمقاب هق وهذا: ىمٚم٧م

 ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ ومٝمق ًمٚمقضمقب: ٓ ًمالؾمتح٤ٌمب إنػ سمخّمقص إُمر أن ادقمك

 مم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقًٓ  ذًمؽ يمقن ًمٙمـ! ذًمؽ؟ ًمف وأنك سم٤مًمدًمٞمؾ، وُمٓم٤مًم٥م احلدي٨م،

 ىم٤مل صمؿ. اًمدًمٞمؾ ذم ىمقي٤مً  يم٤من وإن: »ىم٤ملش 3/424ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي اؾمتٖمرسمف

 سمحدي٨م همػمه٤م دون اجلٌٝم٦م اًمقاضم٥م أن قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض واطمت٩م: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ

 .ضمٌٝمتف ويٛمٙمـ: ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م :شصالشمف اعمزء»

 سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس قمٚمٞمف، ُم٘مدم واعمٜمٓمقق ًَمَ٘م٥م، ُمٗمٝمقم أنف هم٤ميتف وهذا: ىم٤مل

 .اًمٕمٛمقم ختّمٞمص
 ُمـ يٚمزمش ٓ» وم٢مٟمفش. وضمٝمل ؾمجد: »سمحدي٨م اؾمتدٓهلؿ هذا ُمـ وأوٕمػ: ىم٤مل



 321   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 ُمًٛمك إن: ىمقهلؿ ُمٜمف وأوٕمػ ومٞمف، اًمًجقد اٟمحّم٤مر اًمقضمف إمم اًمًجقد إو٤موم٦م

 اعمًٛمك، قمغم زي٤مدة إصم٤ٌمت قمغم يدل احلدي٨م هذا ٕن اجلٌٝم٦م: سمقوع حيّمؾ اًمًجقد

 جي٥م ومال يمِمٗمٝم٤م: جي٥م ٓ أقمْم٤مء: ي٘م٤مل يم٠من ؿمٌٝمل: سم٘مٞم٤مس اعمٕم٤مرو٦م ُمٜمف وأوٕمػ

 .ووٕمٝم٤م

 ُمًٛمك ٕن إقمْم٤مء: هذه ُمـ رء يمِمػ جي٥م ٓ أنف احلدي٨م وفم٤مهر: ىم٤مل

 .شيمِمٗمٝم٤م دون سمقوٕمٝم٤م حيّمؾ اًمًجقد

د اًمْمؿ، وهق ،شاًمٙمٗم٧م» ُمـ اًمٗم٤مء سمٙمنش: ٟمٙمٗم٧م: »وىمقًمف  جيٛمع ٓ أنف واعمرا

 .ؿمٕمره وٓ صمٞم٤مسمف،
 ًمف وشمرضمؿ اًمداودي، ضمٜمح وإًمٞمف اًمّمالة، طم٤مل ذم قمٜمف اًمٜمٝمل أن ي٘متيض وفم٤مهره

 ش. اًمّمالة ذم صمقسمف يٙمػ ٓ سم٤مبش »2/238» اًمٌخ٤مري
 ىمٌؾ وصمقسمف ؿمٕمره يمػ ًمق سمؾ اًمّمالة: سمح٤مل ظم٤مص٤مً  اًمٜمٝمل هذا وًمٞمس: ىمٚم٧م

 أن ملسو هيلع هللا ىلص هنٞمف وي١ميده اًمٕمٚمامء، مجٝمقر قمٜمد اًمٜمٝمل ؿمٛمٚمف يمذًمؽ: ومٞمٝم٤م دظمؾ صمؿ اًمّمالة،

 . - ي٠ميت يمام - ؿمٕمره قم٤مىمص وهق اًمرضمؾ يّمكم
 اجلٛمٝمقر: قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف سم٠منف قمٞم٤مض ورده ذًمؽ، شم١ميد وهل: »احل٤مومظ ىم٤مل

 واشمٗم٘مقا  ومٞمٝم٤م، يدظمؾ أن ىمٌؾ أو اًمّمالة ذم ومٕمٚمف ؾمقاء ًمٚمٛمّمكم، ذًمؽ يمرهقا  وم٢مهنؿ

 .اإلقم٤مدة وضمقب احلًـ قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙمك ًمٙمـ اًمّمالة، يٗمًد ٓ أنف قمغم
 أؿمٌف إرض، ُم٤ٌمذة قمـ وؿمٕمره صمقسمف رومع إذا أنف ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦م: ىمٞمؾ

 .شاعمتٙمؼم

 .اًمراء وؾمٙمقن اهلٛمزة، سمٙمن -ش إْرب» مجع: أقمْم٤مء أيش: آراب: »وىمقًمف

 ([2/738) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



جقد   320 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 السجقد يف إكػ وضع وجقب

 أنٗمف، يْمع وٓ وضمٝمف، قمغم يًجد رضمؾ أتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 ش.ُمٕمؽ يًجد أنٗمؽ وع: »ىم٤مل

 .اًمًجقد ذم إنػ ووع وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.098/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الشعر معؼقص السجقد حؽؿ

 يّمكم اًمذي ُمثؾ هذا ُمثؾ إٟمام: »ورائف ُمـ ُمٕم٘مقص ورأؾمف صغم رضمؾ ذم وىم٤مل

 ش.ُمٙمتقف وهق

 .وٗمره ُمٖمرز: يٕمٜمل. اًمِمٞمٓم٤من ُم٘مٕمد: يٕمٜملش. اًمِمٞمٓم٤من يمِْٗمُؾ  ذًمؽ: »أجْم٤مً  وىم٤مل
 .وُمٗمتقل ُمْمٗمقر: أيش: »ٙمتقفُم: »ًمفىمق

 إرض قمغم ؾم٘مط ُمٜمِمقرًا: ؿمٕمره يم٤من إذا أنف: احلدي٨م وُمٕمٜمك: »إثػم اسمـ ىم٤مل

ٌُف ومُٞمٕمٓمك اًمًجقد، قمٜمد  ُمٕمٜمك ذم ص٤مر ُمٕم٘مقص٤ًم: يم٤من وإذا. سمف اًمًجقد صمقاَب  ص٤مطم

 .يًجد مل ُم٤م

 ذم إرض قمغم ي٘مٕم٤من ٓ ٕهنام سم٤مًمٞمديـ: اعمِمدود وهق: سم٤معمٙمتقف وؿمٌٝمف

 .شاًمًجقد
 اسمـ قمـ اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمف يمام اًمٜم٤ًمء: دون سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص احلٙمؿ أن ويٌدو: ىمٚم٧م

 .شاًمٕمراىمل
 ([2/743) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 السجقد يف الذراعني افساش عـ الـفل

 :94 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمٙمٚم٥م سمًط يًٌٓمٝمام. وٓ وضمقسم٤م، إرض، قمـ ذراقمٞمف ويرومع
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

  .قمٜمف يٜمٝمك يم٤من سمؾ ذراقمٞمف: يٗمؽمش ٓ يم٤من و

 ([2/746) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف اجلـبني عـ ومباعدهتام القديـ رفع

 طمتك و. ورائف ُمـ إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يٌدو طمتك ضمٜمٌٞمف قمـ وي٤ٌمقمدمه٤م يرومٕمٝمام يم٤من و

ت يديف: ِت٧م متر أن أرادت هَبٛم٦م أن ًمق  .ُمرَّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ًمٜم٠موي يمٜم٤م إن: »أصح٤مسمف سمٕمض ىم٤مل طمتك ذًمؽ ذم ي٤ٌمًمغ ويم٤من

 ومْمع ؾمجدت: إذا: »ومٞم٘مقل سمذًمؽ: ي٠مُمر ويم٤منش. ؾمجد إذا ضمٜمٌٞمف قمـ سمٞمديف جي٤مذم مم٤م

 ذراقمٞمف أطمديمؿ يًٌط وٓ اًمًجقد، ذم اقمتدًمقا : »وي٘مقلش. ُمروم٘مٞمؽ وارومع يمٗمٞمؽ،

 يٗمؽمش وٓ: »آظمر وطمدي٨م آظمر ًمٗمظ وذمش. اًمٙمٚم٥مش يًٌط يمام: ًمٗمظ وذم» اٟم٤ًٌمط

 ،[اًمًٌع سمًط] ذراقمٞمؽ شمًٌط ٓ: »ي٘مقل ويم٤منش. اًمٙمٚم٥م اومؽماش ذراقمٞمف أطمديمؿ

 قمْمق يمؾ ؾمجد ذًمؽ: ومٕمٚم٧م إذا وم٢مٟمؽ وٌٕمٞمؽ: قمـ ودم٤مف راطمتٞمؽ، قمغم واّدقمؿ

 .شُمٕمؽ ُمٜمؽ

 يٙمـ مل أنف قمغم دًٓم٦م - ىمٞمؾ يمام - ومٞمف ًمٞمسش: إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يٌدو طمتك: »ىمقًمف

 ٕهن٤م إسمٓمٞمف، أـمراف ُمٜمف يٌدو ىمد وم٢مٟمف ًمف: ٓسم٤ًمً  يم٤من وإن ٕنف ىمٛمٞمّم٤ًم: ٓسم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص

 وٓ يمٛمٝم٤م، ُمـ اإلسمط ُيرى أن ومٞمٛمٙمـ ـمقيٚم٦م، همػم اًمٕمٍم ذًمؽ ىمٛمّم٤من أيمامم يم٤مٟم٧م

د أن يٛمٙمـ ٕنف :- ىمٞمؾ يمام - ؿمٕمر إسمٓمٞمف قمغم يٙمـ مل أنف قمغم ومٞمف دًٓم٦م  يرى: اعمرا

 أن ىمٞمؾ ُم٤م صح وإن. سمتٙمٚمػ إٓ ُيرى ٓ وم٢مٟمف اًمِمٕمر: طمٞم٨م سم٤مـمٜمٝمام ٓ إسمٓمٞمف أـمراف
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ش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم يمذا. إؿمٙم٤مل ومال ؿمٕمر: إسمٓمف قمغم ًمٞمس إٟمف: ملسو هيلع هللا ىلص ظمقاصف ُمـ

 ش. 0/257»
ٌَْٝمٛم٦م: »اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل اًم٤ٌمء: سمٗمتح اجلٛمٞمع قمٜمد هق يمذاش هبٛم٦م: »ىمقًمف  واطمدةش: اًم

 .-اًم٤ٌمء سمٙمن- هب٤مم: اًمٌٝمؿ ومجع واإلٟم٤مث، اًمذيمقر ُمـ اًمٖمٜمؿ أوٓد وهل اًمٌٝمؿ،
 قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق اًم٘م٤ميض ىم٤ملش اًمًجقد ذم اقمتدًمقا : »ىمقًمف

 قمغم آقمتامد سم٤مؾمتقاء قمدًٓ  اًمًجقد يمقن سمف أرادش: »76 - 2/75ش »إطمقذي

 ُمـ أيمثر آقمتدال ُمـ قمْمق ي٠مظمذ وٓ واًمقضمف، واًمٞمديـ، واًمريمٌتلم، اًمرضمٚملم،

 ومرش وإذاش. أقمٔمؿ ؾمٌٕم٦م قمغم سم٤مًمًجقد أُمرت: »ًم٘مقًمف ممتثالً  يٙمقن وهبذا. أظمر

ش. اًمقضمف ومرض ومٞمً٘مط اًمقضمف: دون قمٚمٞمٝمام آقمتامد يم٤من اًمٙمٚم٥م: وَمْرَش  ذراقمٞمف

 .اٟمتٝمك
: إصؾ ذم أيت قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤مً  ضم٤مء ىمد اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م

 .شُمٕمؽ ُمٜمؽ قمْمق يمؾ ؾمجد ذًمؽ: ومٕمٚم٧م إذا وم٢مٟمؽ»

د ًمٕمؾ: »وم٘م٤مل اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ٟمحقه ذيمر وىمد  هٞمئ٦م ووع: هٜم٤م سم٤مٓقمتدال اعمرا

 وم٢مٟمف هٜم٤م: يت٠متك ٓ اًمريمقع ذم اعمٓمٚمقب احلز آقمتدال ٕن إُمر: وومؼ قمغم اًمًجقد

 .إقم٤مزم قمغم إؾم٤مومؾ ارشمٗم٤مع هٜم٤م واعمٓمٚمقب واًمٕمٜمؼ، اًمٔمٝمر، اؾمتقاء هٜم٤مك

 يٜم٤مؾم٥م اخلًٞم٦ًم سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمتِمٌف وم٢من سمٕمٚمتف: ُم٘مروٟم٤مً  هٜم٤م احلٙمؿ ذيمر وىمد: ىم٤مل

 .اٟمتٝمكش. اًمّمالة ذم شمريمف
 ومتح» ُمـ. ـها. سم٤مًمّمالة آقمتٜم٤مء وىمٚم٦م سم٤مًمتٝم٤مون ُمِمٕمرة أجْم٤مً  قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل واهلٞمئ٦م

 قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمدش. 2/241ش »اًم٤ٌمري

 يم٤مومؽماش آومؽماش ويٙمرهقن اًمًجقد، ذم آقمتدال خيت٤مرون اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمٜمد

ٌُع  .شاًمً

 .قمٚمٞمٝمام اؾمتٜمد: أيش: راطمتٞمؽ وادقمؿ: »وىمقًمف
 قمٜمف، سمٕمد إذا ضمٗم٤مه:: ي٘م٤مل. اًمٌمء قمـ اًمٌٕمدش: اجلٗم٤مء» ُمـ هقش: ودم٤مف: »وىمقًمف
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 .شهن٤مي٦م. »أبٕمده إذا وأضمٗم٤مه:
ٌْع شمثٜمٞم٦مش: وٌٕمٞمؽ: »وىمقًمف  هق: وىمٞمؾ. اًمٕمُْمد وؾمط وهق - اًم٤ٌمء سمًٙمقن - و

 .شهن٤مي٦م. »ًمٚمٛمج٤مورة اًمْمٌع:: ًمإلسمط وي٘م٤مل. اإلسمط ِت٧م ُم٤م

 ([2/746) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف الػخذيـ ي ضؿ هؾ

 :[اًمًجقد ذم آومؽماش قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ؿمقاهد يند وهق اإلُم٤مم ىم٤مل]
 .همري٦ٌم زي٤مدة وومٞمف آظمر، ؿم٤مهد وًمف

 اسمـ قمـ دراج قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـش 2/005» واًمٌٞمٝم٘مل داود، أبق أظمرضمف

 اومؽماش يديف يٗمؽمش ومال أطمديمؿ: ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ طُمَجػمة

 .شومخذيف وًمٞمْمؿ اًمٙمٚم٥م،
ه  .قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ظمزيٛم٦م، ٓسمـش 2/234» احل٤مومظ وقمزا

 ُمتٙمٚمؿ: - اعمٍمي اًمًٛمح أبق: وهق - هذا دراضم٤مً  وم٢من يّمح: إؾمٜم٤مده أرى وُم٤م

 .شقمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع ٓ قم٤مُمتٝم٤م: »وىم٤مل أطم٤مدي٨م، قمدي اسمـ ًمف ؾم٤مق وىمد ومٞمف،
 واحل٤ميمؿ. إيمثريـ قمـ شمْمٕمٞمٗمف وطمٙمك ،شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل أورده وىمد

 يتٕم٘مٌف وأطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ، سمٕمض ذم يقاوم٘مف واًمذهٌل ،شُمًتدريمف» ذم يمثػماً  ًمف يّمحح

 .شاعمٜم٤ميمػم يمثػم: دراج: »سم٘مقًمف
 ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم وم٘مدش. ومخذيف وًمٞمْمؿ: »اًمزي٤مدة هذه قمٜمدي ُمٜم٤ميمػمه وُمـ

 .- ىمري٤ٌمً  ي٠ميت يمام - ظمالومف
 .- أجْم٤مً  ي٠ميت يمام - وُمقىمقوم٤مً  ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم هذا،
 ومخذيف يْمؿ اعمّمكم أن ومٞمفش: »ومخذيف وًمٞمْمؿ: »ىمقًمف ؿم٤مرطم٤مً  أب٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ ىم٤مل

: ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة صٗم٦م ذم محٞمد أيب سمحدي٨م ُمٕم٤مرض ًمٙمٜمف. اًمًجقد ذم
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ج ؾمجد إذا ج: »وىمقًمف. .. ومخذيف سملم ومرَّ  .سمٞمٜمٝمام ومرقش: ومخذيف سملم ومرَّ

 .(0)ذًمؽ ذم ظمالف وٓ:. .. اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 السجقد يف بالركب آشتعاكة و القديـ تػريج ترك حديث

 اًمؼماء وطمدي٨م احلدي٨م، وهذا :اًمتٗمري٩م أطم٤مدي٨م قمـ ىم٤مل ىمد اًمِمٞمخ يم٤من]

 سمٕمده، اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م ًمٙمـ اعمذيمقر، اًمتٗمري٩م وضمقب قمغم يدٓن اح٤ميض

 .آؾمتح٤ٌمب قمغم يدل
 جي٥م: ي٘م٤مل أن اًمّمقاب أن وأرى ،ش2/234ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أـمٚمؼ يمذا

 قم٤ٌمرة اًم٘مٞمد هذا قمغم ويدل شمريمف، طمٞمٜمئذٍ  ومػمظمص ُمٜمف: ُمِم٘م٦م وضمد إذا إٓ اًمتٗمري٩م:

 .[ومت٠مُمؾ. أشمٞم٦م قمجالن اسمـ
 :[اًمّمالة صٗم٦م أصؾ يمت٤مب ٟم٤مذ ىم٤مل]

 شمرك ذم ورظمصش: »ُمٕمؽ ُمٜمؽ قمْمق يمؾ ؾمجد: »ىمقًمف سمٕمد اعمتـ ذم يم٤من :تـبقف

 إًمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ؿمٙم٤م طمٞمٜمام وذًمؽ اًم٤ًمضمد، قمغم يِمؼ يم٤من إذا اًمتج٤مذم:: اًمتٗمري٩م

 أطمد- قمجالن اسمـ ىم٤ملش. ]سم٤مًمريم٥م اؾمتٕمٞمٜمقا : »وم٘م٤مل. شمٗمرضمقا  إذا -قمٚمٞمٝمؿ- اًمًجقد ُمِم٘م٦م

 .[شوأقمٞم٤م اًمًجقد أـم٤مل إذا ريمٌتٞمف قمغم ُمروم٘مٞمف يْمع أن وذًمؽ: -رواشمف

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق: »سم٘مقًمف قمٚمٞمف اهلل رمحف اًمِمٞمخ وقمٚمؼ
 قمـ واًمؽمُمذي ،ش007 - 2/006» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/043» داود أبق أظمرضمف

 سمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أجْم٤مً  اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/229» واحل٤ميمؿ ،ش2/77» ىُمتٞم٦ٌم

 قمـ قمجالن اسمـ قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ صمالصمتٝمؿ يقُٟمس: قمـش 341 - 2/339» وأمحد ؾمٕمد،

 ذم احل٤مومظ قمزاه٤م وىمد. ويقٟمس ًمِمٕمٞم٥م واًمزي٤مدة. سمف قمٜمف ص٤مًمح أيب قمـ ؾُمَٛمل

                                                           

 ُم٤م إٓ :شدراج» طمدي٨م - أظمػماً  - اهلل رمحف اًمِمٞمخ طمًـش: شمٜمٌٞمف»[: اًمّمٗم٦م أصؾ طمقار ذم اًمٜم٤مذ ىم٤مل]  (0)

 .اهلٞمثؿ أيب قمـ روايتف ُمـ يم٤من

   ش. 837» شداود أيب صحٞمح» ذم هذا طمديثف وطمًـ ش3351» شاًمّمحٞمح٦م» اٟمٔمر
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 وواوم٘مف ،شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل! وهؿ وهق داود، ٕيبش اًمٗمتح»

 قمغم وٓ صحٞمح٤ًم، ًمٞمس وم٘مط، طمًـ طمدي٨م هق وإٟمام أجْم٤ًم: وهؿ وهق اًمذهٌل،

راً  سمٞمٜم٤مه يمام - ُمًٚمؿ ذط  .- ُمرا

 اسمـ اًمٜمٕمامن قمـ ؾُمٛمل قمـ واطمد وهمػمُ  قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواه سم٠من وم٠مقمٚمَّف اًمؽمُمذي: وأُم٤م

 وقمٚمؼش. اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ أصح ه١مٓء ويم٠من: »ىم٤مل صمؿ. هذا ٟمحق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قَمٞم٤ّمش أيب

 اًمٜمٕمامن قمـ ؾُمٛمل قمـ احلدي٨م َرَوُوا ه١مٓء! ح٤مذا؟: »سم٘مقًمف ؿم٤ميمر أمحد اًم٘م٤ميض قمٚمٞمف

 ومٝمام ُمقصقًٓ: هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب قمـ ؾُمٛمل قمـ رواه ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م ُمرؾمالً،

 ٟمؽمدد ٓ طمج٦م، طم٤مومظ صم٘م٦م: ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م. ويٕمُْمده أظمر أطمدمه٤م ي١ميد خمتٚمٗم٤من ـمري٘م٤من

 .اٟمتٝمكش. صحٞمح وم٤محلدي٨م سمف: اٟمٗمرد وُم٤م زي٤مدشمف ىمٌقل ذم

 سملم يم٤من وإرؾم٤مًمف وصٚمف ذم آظمتالف أن ًمق ُمتلم: صحٞمح يمالم هذا: وأىمقل

 اًم٘م٤ميض ُمِمك وقمٚمٞمف اًمؽمُمذي، يمالم فم٤مهر هق يمام - وهمػمه ؾمٗمٞم٤من وسملم اًمٚمٞم٨م

 وم٢من ؾمٗمٞم٤من: وسملم قمجالن سمـ حمٛمد سملم هق آظمتالف أن اًمقاىمع وًمٙمـ ،- اعمذيمقر

 يمذًمؽ: إُمر وإذ ،- رأج٧م يمام - قمجالن اسمـ سمقاؾمٓم٦م ؾُمٛمل قمـ رواه إٟمام اًمٚمٞم٨م

 يمام ُمرؾمؾ: أنف احلدي٨م ذم وم٤مًمّمقاب ظمقًمػ: إذا سم٤مًم٘مقي ًمٞمس قمجالن سمـ ومٛمحٛمد

 .قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواه

 قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من رواه ويمذًمؽ: »ىم٤مل صمؿ ،ش2/007» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف وىمد

 .شسم٢مرؾم٤مًمف أصح وهذا: اًمٌخ٤مري ىم٤مل: »ىم٤مل صمؿش. اًمٜمٕمامن قمـ ؾُمَٛمل
 .اًمتٜمٌٞمف ؾمٌٞمؾ قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وُيذيمر اًمٙمت٤مب، ُمـ ومٞمُحذف ُمٕمٚمقل، - إذن - وم٤محلدي٨م

 .(0)اهلل رمحف اًمِمٞمخ أراد يمام أثٌتٜم٤مه ومٚمذا:: ىمٚم٧م
 ([2/757) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

                                                           

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده].اعمذيمقر احلٙمؿ قمـ شمراضمع أنف ًمٚمحدي٨م اًمِمٞمخ شمْمٕمٞمػ ُمـ يٚمزم هؾ حيرر: ىم٤مل  (0)
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 الركبتني؟ ضؿ بف يؾحؼ هؾ السجقد حال الؼدمني ضؿ

 ُمع يْمٛمٝمام هؾ رضمٚمٞمف، طم٤مًم٦م شمٙمقن يمٞمػ ؾم٤مضمداً  اعمّمكم يٙمقن ح٤م: السائؾ

 سمٕمْمٞمٝمام؟

  ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمريمٌتلم؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم: السائؾ

 .رء ٓ: الشقخ

 ( 11: 05: 51/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

جقد يف الطُّؿلكقـة ركـ  السُّ

 :012 ،010 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 قمغم ُمت٤ًموي٤م اقمتامدا ومٞمف يٕمتٛمد سم٠من وذًمؽ ؾمجقده، ذم يٕمتدل أن قمٚمٞمف وجي٥م

 وأـمراف واًمريمٌت٤من، واًمٙمٗم٤من، ُمٕم٤م، وإنػ اجلٌٝم٦م: وهل ؾمجقده، أقمْم٤مء مجٞمع

 .اًم٘مدُملم

 ريمـ اًمًجقد ذم وآـمٛمئٜم٤من ي٘مٞمٜم٤م، اـمٛم٠من وم٘مد هٙمذا ؾمجقده ذم اقمتدل وُمـ

 .أجْم٤م
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 َُمَثَؾ  ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ عمـ وييب واًمًجقد، اًمريمقع سم٢ممت٤مم ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 أؾمقأ  ُمـ إٟمف: »ومٞمف ي٘مقل ويم٤من. ؿمٞمئ٤مً  قمٜمف شمٖمٜمٞم٤من ٓ واًمتٛمرشملم اًمتٛمرة ي٠ميمؾ اجل٤مئع:

 .شهىم٦مً  اًمٜم٤مس

 ؾمٌؼ يمام - واًمًجقد اًمريمقع ذم صٚمٌف ي٘مٞمؿ ٓ ُمـ صالة سمٌٓمالن حيٙمؿ ويم٤من



 328   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 شم٘مدم يمام - اًمًجقد ذم سم٤مٓـمٛمئٜم٤منش صالشمف اعمزء» وأُمر» ،-ش اًمريمقع» ذم شمٗمّمٞمٚمف

 .شاًم٤ٌمب أول ذم
 ([2/761) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جقد أذكار    السُّ

 :013 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 . أيمثر أو ُمرات صمالثش إقمغم ريب ؾمٌح٤من: »ومٞمف وي٘مقل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وشم٤مرةً  هذا، شم٤مرةً  وإدقمٞم٦م، إذيم٤مر ُمـ أنقاقم٤مً  اًمريمـ هذا ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 : هذا

 .شُمرات صمالث» إقمغم ريب ؾمٌح٤من -0
 .ذًمؽ ُمـ أيمثر يٙمرره٤م - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من و

 ويم٤من ىمٞم٤مُمف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده يم٤من طمتك اًمٚمٞمؾ صالة ذم ُمرة شمٙمراره٤م ذم وسم٤مًمغ

ٌََ٘مَرة: »اًمٓمقال ُمـ ؾمقر صمالث ومٞمف ىمرأ  ٤مء»وش اًم ًَ  دقم٤مءٌ  يتخٚمٚمٝم٤م ،شقِمْٛمَران آلِ » وش اًمٜمِّ

 .-ش اًمٚمٞمؾ صالة» ذم ؾمٌؼ يمام - واؾمتٖمٗم٤مرٌ 

 .شصمالصم٤مً » وسمحٛمده إقمغم ريب ؾمٌح٤من  -2
ٌُّقح،» -3 وس، ؾُم  .شواًمروح اعمالئٙم٦م رب ىُمدُّ
 .شزم اهمٗمر! مهللا وسمحٛمدك،! رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ» -4

 .اًم٘مرآن يت٠مول وؾمجقده: ريمققمف ذم ُمٜمف يٙمثر ويم٤من
 ؾمجد ،[ريب وأن٧م] أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ؾمجدت: ًمؽ! مهللا» -5

ره، ظمٚم٘مف ًمٚمذي وضمٝمل  اهلل شم٤ٌمرك[ ومـ] وسمٍمه، ؾمٛمٕمف وؿمؼ ،[ُصَقَره وم٠مطمًـ] وصقَّ
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 .شاخل٤مًم٘ملم أطمًـ
 .وهه وقمالٟمٞمتف وآظمره، وأوًمف ،ش0» وضِمٚمَّف ِدىّمف يمٚمف، ذٟمٌل زم اهمٗمر! مهللا» -6
، سمٜمٕمٛمتؽ أبقء وم١مادي، سمؽ وآُمـ وظمٞم٤مزم، ؾمقادي ًمؽ ؾمجد» -7  هذه قمكمَّ

 .شٟمٗمز قمغم ضَمٜمَْٞم٧ُم  وُم٤م يداي
، واعمٚمٙمقِت، اجلؼموِت، ذي ؾمٌح٤من» -8

ِ
 وُم٤م - وهذاش. واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء

 .اًمٚمٞمؾ صالة ذم ي٘مقًمف يم٤من - سمٕمده

 .شأن٧م إٓ إل ٓ وسمحٛمدك،![ مهللا] ؾمٌح٤مٟمؽ» -9
 .شأقمٚمٜم٧ُم  وُم٤م أهرُت، ُم٤م زم اهمٗمر! مهللا» -01
 ٟمقرًا، ؾمٛمٕمل ذم واضمٕمؾ ،[ٟمقراً  ًم٤ًمين وذم] ٟمقرًا، ىمٚمٌل ذم اضمٕمؾ! مهللا» -00

 يٛمٞمٜمل وقمـ ٟمقرًا، ومقىمل ُمـ واضمٕمؾ ٟمقرًا، ِتتل ُمـ واضمٕمؾ ٟمقرًا، سمٍمي ذم واضمٕمؾ

 ذم واضمٕمؾ] ٟمقرًا، ظمٚمٗمل واضمٕمؾ ٟمقرًا، أُم٤مُمل واضمٕمؾ ٟمقرًا، ي٤ًمري وقمـ ٟمقرًا،

 .شٟمقراً  زم وأقمٔمؿ ،[ٟمقراً  ٟمٗمز

 ُمـ سمٛمٕم٤موم٤مشمؽ[ أقمقذ] و ؾمخٓمؽ، ُمـ سمرو٤مك أقمقذ[ إين![ ]مهللا» ] -02

 .شٟمٗمًؽ قمغم أثٜمٞم٧م يمام أن٧م قمٚمٞمؽ، صمٜم٤مء ُأطميص ٓ ُمٜمؽ، سمؽ وأقمقذ قم٘مقسمتؽ،
 وُمٜمف ظمٚم٘مف،: ؿمٞمئ٤مً  صٜمع عمـ ي٘م٤مل اًمّم٤مٟمٕملم، أت٘مـ: أيش اخل٤مًم٘ملم أطمًـ: »ىمقًمف

 ىم٤مل يٗمري ٓ صمؿ خيٚمؼ اًم٘مقم ُض . .. وسمٕمـ ظمٚم٘م٧م ُم٤م شمٗمري وٕن٧م: اًمِم٤مقمر ىمقل

 قمـ اًمٚمٗمٔم٦م هذه ٟمٗمل إمم اًمٜم٤مس سمٕمض وذه٥مش: »02/001ش »شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل

 .شمٕم٤ممم اهلل إمم اخلٚمؼ يْم٤مف وإٟمام اًمٜم٤مس،

ـُ : ▬ىم٤مل إٟمام: ضمري٩م اسمـ وىم٤مل ًَ  قمٚمٞمف ًمٕمٞمًك أذن ىمد شمٕم٤ممم ٕنف :♂اخل٤َمًمِِ٘ملمَ  َأطْم

 اًمٌنم قمـ اًمٚمٗمٔم٦م شمٜمٗمك وٓ. ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ واوٓمرب. خيٚمؼ أن واًمًالم اًمّمالة

 .شاًمٕمدم ُمـ واإلجي٤مد آظمؽماع سمٛمٕمٜمك ُمٜمٗمٞم٦م هل وإٟمام اًمّمٜمع، ُمٕمٜمك ذم

 واًمتقومٞمؼ اهلداي٦م إُم٤مش: اًمٜمقر» سمـ اعمرادش: إًمخ...ٟمقرا ىمٚمٌل ذم اضمٕمؾ: »ىمقًمف

د أو اًمٙمؾ، ذم آصم٤مره ًمٔمٝمقر يمٚمٝم٤م: إقمْم٤مء يِمٛمؾ وهذا ًمٚمخػم، . اًمٜمقر فم٤مهر: اعمرا
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 يًتيضء اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ٟمقراً  أقمْم٤مئف ُمـ قمْمق يمؾ ذم ًمف شمٕم٤ممم اهلل جيٕمؾ أن واعم٘مّمقد

 .ؾمٜمدي. أقمٚمؿ واهلل. شمٌٕمف وُمـ اًمٔمٚمؿ شمٚمؽ ذم سمف
 ([2/760) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جقد يف الؼرآن قراءة عـ الـفل    مـ آشتؽثار واشتحباب السُّ

 فقف الدعاء

 :017 ،014 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اإلضم٤مسم٦م ُمٔمٜم٦م وم٢مٟمف ومٞمف، اًمدقم٤مء يٙمثر أن ويًتح٥م

 .ؾم٤مضمد وهق اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن جيقز وٓ
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سم٤مٓضمتٝم٤مد وي٠مُمر واًمًجقد، اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

  أىمرب: »ي٘مقل ويم٤من -ش اًمريمقع» ذم ُم٣م يمام - اًمريمـ هذا ذم اًمدقم٤مء ُمـ واإليمث٤مر

 .[ شومٞمف] اًمدقم٤مء وم٠ميمثروا ؾم٤مضمد: وهق رسمف ُمـ اًمٕمٌد يٙمقن ُم٤م
 ([2/770) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالدعاء أم بالتسبقح شجقده يف ادصيل يبدأ هؾ

 ؟اًمًجقد سمتًٌٞمح٤مت أم سم٤مًمدقم٤مء، يٌدأ[ ؾمجقده ذم اعمّمكم] :مداخؾة

 اًمقاضم٦ٌم، هل إومم، ًمٞمس ذًمؽ ؾمقى وُم٤م اًمقاضم٦ٌم، هل اًمتًٌٞمح٤مت: الشقخ

 .سم٤معمًتح٥م يثٜمل صمؿ سم٤مًمقاضم٥م، ومٞمٌدأ ُمًتح٥م، ومٞمف ُمرهمقب أُمر ومٝمق اًمدقم٤مء أُم٤م

 ( 11: 36: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 



جقد   330 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 السجقد أدعقة يف( تؼقاها كػيس اعط رب) دعاء ورد هؾ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٞمده٤م ومٚمٛمًتف ُمْمجٕمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وم٘مدت أهن٤م قم٤مئِم٦م وقمـ - 3: »ىمقًمف

 أن٧م زيم٤مه٤م ُمـ ظمػم أن٧م وزيمٝم٤م شم٘مقاه٤م ٟمٗمز أقمط رب: »ي٘مقل وهق ؾم٤مضمد وهق

 ش.أمحد رواهش وُمقٓه٤م وًمٞمٝم٤م

 قمٜمف يرو مل ؾمٕمٞمد سمـ ص٤مًمح 219/  6ش اعمًٜمد» ومٞمف ٕن وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

   طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وإن اعمجٝمقًملم قمداد ذم ومٝمق قمٛمر سمـ ٟم٤مومع همػم

 .اًمٙمت٤مب ذم مم٤م 6 5 اًمٜمقع اًم٤ٌمب هذا ذم قم٤مئِم٦م قمـ واًمّمحٞمح

 ويمذًمؽ سم٤مًمًجقد ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسم٧م صحٞمح اعمذيمقر واًمدقم٤مء

 .سمف يدقمق يم٤من اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص دقم٤مئف ذم أرىمؿ سمـ ًمزيد طمدي٨م ذم 80/  8 ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ([218) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 السجقد يف..  وجفيل خطقئتل يل اغػر الؾفؿ: دعاء ورد هؾ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وضمٝمكم ظمٓمٞمئتل زم اهمٗمر مهللا: »ؾم٤مضمد وهق ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من - 7: ىمقًمف

 ...ش. ُمٜمل سمف أقمٚمؿ أن٧م وُم٤م أُمري ذم وإهاذم

 طمٞم٨م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذم شمٌع ويم٠منف ٕطمد قمزو دون اعم١مًمػ ذيمره هٙمذا: ىمٚم٧م

 ومل اًمًجقد أدقمٞم٦م ُمـ هٙمذا رواه أطمدا أن أقمت٘مد وٓش اعمٕم٤مد زاد» ذم يمذًمؽ أورده

 أظمرج وم٘مد اهلل رمحف أوه٤مُمف ُمـ أنف وأقمت٘مد اًم٘مٞمؿ اسمـ همػم ومٞمٝم٤م أورده أطمدا أضمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ آؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم اًمِمٞمخ٤من احلدي٨م

 وأن٧م اعم١مظمر وأن٧م اعم٘مدم أن٧م: »ىم٤مل أنف إٓ سمتامُمف ومذيمره. اًمدقم٤مء هبذا يدقمق يم٤من أنف

 همػم ُمٓمٚم٘م٤م أظمرضم٤مه هٙمذاش أن٧م إٓ إل ٓ إهلل أن٧م: »ىمقًمف سمدلش ىمدير رء يمؾ قمغم



 332   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 حمؾ ـمرىمف ُمـ رء ذم أر مل: »064/  00 ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل وىمد سم٤مًمًجقد ُم٘مٞمد

 ش.سمذًمؽ اًمدقم٤مء

: رواي٦م وذم اًمًالم سمٕمد سمام ُم٘مٞمدا قمكم طمدي٨م ُمـ ُمٜمف إظمػم اًم٘مًؿ ضم٤مء وىمد

 .320 ص حمٚمف ذم اعم١مًمػ ذيمره وىمدش واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد سملم»

 .056 – 053 صش اًمّمالة صٗم٦م» ذم دمده٤م أظمرى وأدقمٞم٦م أذيم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 ([219) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

جقد إضالة    السُّ

 اإلـم٤مًم٦م ذم سم٤مًمغ ورسمام اًمٓمُّقل، ذم اًمريمقع ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده جيٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 إطمدى ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج: » اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىم٤مل يمام قم٤مرض: ُٕمر

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومت٘مدم طمًٞمٜم٤ًم، أو طمًٜم٤مً  طم٤مُمؾ وهق[ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر] اًمٕمٌم صاليت

يَنْ  سملم ومًجد ومّمغم، ًمٚمّمالة، يمؼم صمؿ ،[اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف قمٜمد] ومقوٕمف  صالشمف فمٝمرا

 رؾمقل فمٝمر قمغم اًمّمٌل وم٢مذا :[اًمٜم٤مس سملم ُمـ] رأد ومرومٕم٧م: ىم٤مل أـم٤مهل٤م، ؾمجدة

 اًمّمالة: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٣م ومٚمام ؾمجقدي، إمم ومرضمٕم٧م ؾم٤مضمد، وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يَنْ  سملم ؾمجدت إٟمؽ! اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٜم٤مس ىم٤مل  أـمٚمتٝم٤م:  ؾمجدة[ هذه] صالشمؽ فمٝمرا

 اسمٜمل وًمٙمـ يٙمـ: مل ذًمؽ يمؾ: »ىم٤مل! إًمٞمؽ يقطمك أنف أو أُمر، طمدث ىمد أنف فَمٜمَٜم٤ّم طمتك

 .شطم٤مضمتف ي٘ميض طمتك أقمجٚمف أن ومٙمره٧م  ارِتٚمٜمل،
 قمغم واحلًلم احلًـ وصم٥م ؾمجد: وم٢مذا يّمكم: ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: »آظمر طمدي٨ٍم  وذم

 طِمْجِره، ذم ووٕمٝمام اًمّمالة: ىم٣م ومٚمام دقمقمه٤م، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر ُمٜمٕمقمه٤م: وم٢مذا فمٝمره،

 .شهذيـ وَمْٚمُٞمِح ِبَّ  أطمٌٜمل: ُمـ: »وىم٤مل
 .قمٜمف اهلل ريض اهل٤َمد سمـ ؿَمّداد هقش: اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض: »ىمقًمف

 .صالشمف أثٜم٤مء ذم: أيش صالشمف فمٝمراين سملم»
 .اعمرض أو اعمقت، قمـ يمٜم٤مي٦مش أُمر طمدث ىمد»



جقد   333 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 .فمٝمري قمغم سم٤مًمريمقب راطمٚم٦م اختذين: أيش ارِتٚمٜمل»
 .اإلقمج٤مل أو اًمتٕمجٞمؾ، ُمـش:  أقمجٚمف أن ومٙمره٧م» 

 ([2/772) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الطقل يف الركقع مـ قريًبا السجقد جعؾ

 .شم٘مدم يمام اًمٓمقل ذم ريمققمف ُمـ ىمري٤ٌم ؾمجقده وجيٕمؾ

 [.055 وم٘مرة اًمّمالة صٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 السجقد فضؾ

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أقمرومف وأن٤م إٓ أطمد ُمـ أُمتل ُمـ ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 دظمٚم٧م ًمق أرأج٧م: »ىم٤مل اخلالئؼ؟ يمثرة ذم! اهلل رؾمقل ي٤م شمٕمرومٝمؿ ويمٞمػ: ىم٤مًمقا 

ؾ   أهمرُّ  ومرٌس  وومٞمٝم٤م  هُبؿ، ُدهؿ ظمٞمؾ ومٞمٝم٤م ِصػَمة  ش.ُمٜمٝم٤م؟ شمٕمرومف يمٜم٧م أُم٤م : حُمَجَّ

 .سمغم: ىم٤مل

ٚمقن اًمًجقد، ُمـ هُمر   يقُمئذٍ  أُمتل وم٢من: »ىم٤مل  .شاًمُقوقء ُمـ حمجَّ
ػَمة»  ومجٕمٝم٤م اًمِمجر، وأهمّم٤من احلج٤مرة، ُمـ ًمٚمدواب شمتخذ طمٔمػمةش: اًمّمِّ

 .ظمٞمؾ ومٞمٝم٤م جمتٛمع: واعمٕمٜمكش. اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام -ش ِصػَم »
 .إؾمقد: وهق أدهؿ، مجعش: ُدهؿش »دهؿ»
ه ًمقنٌ  ًمقَٟمف خي٤مًمط ٓ اًمذي: إصؾ ذم وهق هبٞمؿ، مجعش: هُبؿ»  ذم يمام -. ؾمقا

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م»
 ًمٚمذيمر - اخلٞمؾ ُمـ ومٞمف ؿمٞم٦م ٓ وُم٤م إؾمقد،: واًمٌٝمٞمؿش: »اًم٘م٤مُمقس» وذم

ٌْفُ  مل اًمذي واخل٤مًمص اًمًقداء، واًمٜمٕمج٦م -وإنثك  .شهمػمه َيُِم



 334   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 .اًمٗمرس وضمف ذم يٙمقن اًمذي اًمٌٞم٤مض: وهق اًمٖمرة، ُمـش أهمرّ »
 اًم٘مٞمد، ُمقوع إمم ىمقائٛمف ذم اًمٌٞم٤مض يرشمٗمع اًمذي اخلٞمؾ ُمـ: وهقش حُمَّجؾ»

 اخلالظمٞمؾ: وهل إطمج٤مل ُمقاوع ٕهنام اًمريمٌتلم: جي٤موز وٓ إرؾم٤مغ، وجي٤موز

. ِرضمالن أو ِرضمؾ ُمٕمٝم٤م يٙمـ مل ُم٤م واًمٞمديـ، سم٤مًمٞمد اًمتحجٞمؾ يٙمقن وٓ واًم٘مٞمقد،

 .شهن٤مي٦م»
 .همرة ذو: أي أهمر: مجع: اًمراء وؿمد اعمٕمجٛم٦م سمْمؿش همر»

 .اًمّمالة ذم اًمًجقد أثر ُمـ: أي :شاًمًجقد ُمـ»

ـْ  ُوضُمقِهِٝمؿ ذِم  ؾِمٞماَمُهؿْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ُجقدِ  َأثَرِ  ُمِّ ًُّ  ♂. اًم
 .اًمدٟمٞم٤م ذم ووقئٝمؿ أثر ُمـ: أيش اًمقوقء ُمـ»

 اًمقوقء ُمقاوعِ  وسمِْٞمُض  وإنػ، اجلٌٝم٦م ُمـ اًمًجقد ُمقاوعِ  سمِْٞمُض  أهنؿ واعمراد

 واًمرضمٚملم واًمٞمديـ، اًمقضمف، ذم واًمًجقد اًمقوقء أثر اؾمتٕم٤مر.. وإىمدام إجدي ُمـ

 ُمـ. ـها. ورضمٚمٞمف ويديف، اًمٗمرس، وضمف ذم يٙمقن اًمذي اًمٌٞم٤مض ُمـ ًمإلٟم٤ًمن

 .اًمتٍمف ُمـ سم٘مٚمٞمؾش. اًمٜمٝم٤مي٦م»

 أُمتل إن: »اًمِمٞمخلم ظمؼم وسملم احلدي٨م، هذا سملم شمداومع وٓ: »اعمٜم٤موي ىم٤مل

 .شاًمقوقء آصم٤مر ُمـ حمجٚملم همّراً  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يدقمقن

 أثر ُمـ وٟمقراً  اًمًجقد، أثر ُمـ ٟمقراً  اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُيٙمًك اعم١مُمـ ٕن إٓ ذاك وُم٤م

 وضمٝمف يم٤من اًمدٟمٞم٤م: ذم ووقءاً  أيمثر أو ؾمجقداً  أيمثر يم٤من ومٛمـ ٟمقر، قمغم ٟمقر اًمقوقء،

ىم٤مً  وأؿمد وٞم٤مء أقمٔمؿ  اًمٜمقر، قِمَٔمؿِ  ُمـ ُمراشم٥م قمغم ومٞمف ومٞمٙمقٟمقن همػمه، ُمـ إذا

ج أدظمؾ ًمق أنف شمرى أٓ شمتزاطمؿ: ٓ وإنقار  ومٞمف أدظمؾ وم٢مذا ٟمقرًا، ُمأله سمٞم٧م: ذم ها

.. اًمث٤مين اًمث٤مًم٨ُم  وٓ إول، اًمث٤مين يزاطمؿ أن همػم ُمـ سم٤مًمٜمقر اُمتأل آظمر: صمؿ آظمر

 .اح٤مء أنف قمغم اًمٗمتح اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وضمّقز سم٤مًمْمؿ، هٜم٤م واًمُقوقء. وهٙمذا

 ([2/774) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



جقد   335 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 السجقد فضائؾ مـ

 خُيِْرضمقا  أن اعمالئٙم٦م اهلل أُمر اًمٜم٤مر: أهؾ ُمـ أراد ُمـ رمح٦مَ  اهلل أراد إذا: »وي٘مقل

 أن اًمٜم٤مر قمغم اهلل وطَمّرمَ  اًمًجقد، سمآث٤مر ويٕمرومقهنؿ ومٞمخرضمقهنؿ، اهلل: يٕمٌد يم٤من ُمـ

 .شاًمًجقد أثر إٓ اًمٜم٤مر: شم٠ميمٚمف آدم اسمـ ومٙمؾ اًمٜم٤مر، ُمـ ومٞمخرضمقن اًمًجقد، أثر شم٠ميمؾ
 اًمتل اًمًٌٕم٦م اًمًجقد أقمْم٤مء مجٞمع شم٠ميمؾ ٓ اًمٜم٤مر أن هذا فم٤مهر: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وأنٙمره اًمٕمٚمامء، سمٕمض ىم٤مًمف وهٙمذا. قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يًجد

 ذيمر ىمد: ىمٞمؾ وم٢من. إول: واعمخت٤مر. ظم٤مص٦م اجلٌٝم٦م: اًمًجقد سم٠مثر واعمراد: وىم٤مل

 دارات إٓ ومٞمٝم٤م، حيؽمىمقن اًمٜم٤مر ُمـ خيرضمقن ىمقُم٤مً  إن: »ُمرومققم٤مً  هذا سمٕمد ُمًٚمؿ

 .شاًمقضمقه
 يًٚمؿ ٓ سم٠منف اًمٜم٤مر ُمـ اخل٤مرضملم مجٚم٦م ُمـ خمّمقصقن اًم٘مقم ه١مٓء أن وم٤مجلقاب

 ُمٜمٝمؿ: اًمًجقد أقمْم٤مء مجٞمع ومٞمًٚمؿ همػمهؿ: وأُم٤م اًمقضمقه، دارات إٓ اًمٜم٤مر ُمـ ُمٜمٝمؿ

 ُم٤م إٓ سم٤مًمٕم٤مم ومٞمٕمٛمؾ ظم٤مص، وذًمؽ قم٤مم، احلدي٨م ومٝمذا احلدي٨م، هذا سمٕمٛمقم قمٛمالً 

 .شأقمٚمؿ واهلل. ظمص
د يم٤من ًمق ويمذًمؽ اًمٜم٤مر، ذم خيٚمدون ٓ اعمّمٚملم قمّم٤مة أن: وومٞمف»  شم٤مريم٤مً  اعمقطمِّ

 .ش ش3154ش »اًمّمحٞمح٦م» وم٤مٟمٔمر ذًمؽ، صح خيٚمد: ٓ وم٢مٟمف يمًاًل: ًمٚمّمالة
 ([2/776) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جقد    واحَلِصر إرضِ  عذ السُّ

 :016 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 أو صمقب، ُمـ اجلٌٝم٦م، وسملم سمٞمٜمٝم٤م طم٤مئؾ وقمغم إرض، قمغم اًمًجقد وجيقز

 .ٟمحقه أو طمّمػم، أو سم٤ًمط،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل



 336   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 .  يمثػماً  إرض قمغم يًجد ويم٤من
 ُمٗمروؿم٤مً  يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده أن: واؾمتٗم٤مض اؿمتٝمر مم٤م ذًمؽ اؾمتخرضمٜم٤م

 .[إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ.]ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام احلٍم: أو سم٤مًمًٌط،

 ([2/781) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 احلر لشدة عؾقف والسجقد الثقب بسط

 يٛمٙمـ أن أطمدهؿ يًتٓمع مل وم٢مذا احلر، ؿمدة ذم ُمٕمف يّمٚمقن أصح٤مسمف ويم٤من»

 إرض وضمٕمٚم٧م: »... ي٘مقل ويم٤منش. قمٚمٞمف ومًجد صمقسمف، سمًط إرض: ُمـ ضمٌٝمتف

 ومٕمٜمده اًمّمالُة: أُمتل ُمـ رضمالً  أدريَم٧ْم  وم٠مجٜمام  وـَمٝمقرًا، ُمًجداً  وُٕمتل زم يمٚمٝم٤م

ـْ  ويم٤من] ـمٝمقره، وقمٜمده ُمًجده،  ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إٟمام ذًمؽ: يٕمٔمٛمقن ىمٌكم َُم

 .[ شَوسمَِٞمِٕمٝمؿ يمٜم٤مئًٝمؿ
 دون سمٛمقوع ُمٜمٝم٤م اًمًجقد خيتص ٓ ؾمجقد: ُمقوع: أيش: ُمًجداً : »ىمقًمف

 .همػمه
 اعمٓمٝمر هق اًمٓمَّٝمقر أن قمغم سمف اؾمتدل: »احل٤مومظ ىم٤مل اًمٓم٤مء، سمٗمتحش: وـَمٝمقراً »

 ؾمٞمؼ إٟمام واحلدي٨م اخلّمقصٞم٦م، شمث٧ٌم مل اًمٓم٤مهر: سمف اعمراد يم٤من ًمق اًمٓمٝمقر ٕن ًمٖمػمه:

: ُمرومققم٤مً  أنس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اجل٤مرود واسمـ اعمٜمذر، اسمـ روى وىمد إلصم٤ٌمهت٤م،

 .شوـمٝمقراً  ُمًجداً  ـمٞم٦ٌم أرض يمؾ زم ضمٕمٚم٧م»
 ِتّمٞمؾ ًمٚمزم ـم٤مهراً:ش: ـمٝمقراً » ُمٕمٜمك يم٤من ومٚمق. ـم٤مهرةش: ـمٞم٦ٌم» وُمٕمٜمك

 .احل٤مصؾ
: سم٘مقًمف ذًمؽ أيمد وىمد إرض، أضمزاء سمجٛمٞمع ضم٤مئز اًمتٞمٛمؿ أن قمغم سمف واؾمتدل

 .شيمٚمٝم٤م»

 يمذًمؽ، ومٝمل إصٚمٞم٦م: طم٤مهل٤م قمغم داُم٧م ُم٤م إرض أن واعمراد: »اًمًٜمدي وىم٤مل

 .ذًمؽ يٜمٗمل ٓ واحلدي٨م. ذًمؽ قمـ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م خترج وم٘مد وإٓ:
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 .سم٤مًمؽماب خيتص وٓ يمٚمٝم٤م، إرض وضمف قمغم جيقز اًمتٞمٛمؿ سم٠من اًم٘مقل ي١ميد واحلدي٨م
 سم٤مًمٜمّم٥مش اًمرضمَؾ  أدرك وم٠مجٜمام: » ىمقًُمف خمّمقص همػم اًمٕمٛمقم هذا أن وي١ميد

 واحلج٤مرة، اجل٤ٌمل هم٤مًمٌٝم٤م وم٢من احلج٤مز: سمالد ذم ؾمٞمام فم٤مهر: وهذا سم٤مًمرومع،ش اًمّمالةُ »

 إٓ ُمٜمٝم٤م اًمتٞمٛمؿ جيقز ٓ احلج٤مز سمالد إن: ىمٚمٜم٤م إذا اًمٕمٛمقم هذا يٜم٤مؾم٥م أو يّمح ومٙمٞمػ

 .شومٚمٞمت٠مُمؾ! خمّمقص٦م؟ ُمقاوع ذم
 .شاًمّمحٞمحلم» ذم وهق احل٤مئط، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص شمٞمٛمُٛمف قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م أن وي١ميد

 دًمٞمالً  ي٘مٞمؿ أن إمم حيت٤مج سم٤مًمؽماب: اًمتٞمٛمؿ ظمص وُمـ: »اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 قمغم ومٞمّمكم سمذًمؽ، أىمقل وأن٤م يّمكم، أنف قمغم احلدي٨م دل: ي٘مقل أو اًمٕمٛمقم، هذا سمف خيص

 .شـمٝمقره وقمٜمده ُمًجده، ومٕمٜمده: »سمٚمٗمظ وم٢مٟمف اًم٤ٌمب، طمدي٨م قمٚمٞمف َوَيِردُ  احل٤مًم٦م،

. وداود وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، اًمٕمؽمُة،: سم٤مًمؽماب اًمتٞمٛمؿ ختّمٞمص إمم ذه٥م وىمد

 سم٤مٕرض جيزئ أنف إمم واًمثقري وإوزاقمل، وقمٓم٤مء، طمٜمٞمٗم٦م، وأبق ُم٤مًمؽ، وذه٥م

 .شقمٚمٞمٝم٤م وُم٤م

 ش. 060 - 2/058ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م
 ([2/783) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وماء ضني يف السجقد

 وقمنميـ إطمدى ًمٞمٚم٦م صٌح ذم ذًمؽ ًمف وىمع وىمد وُم٤مء، ـملم ذم ؾمجد رسمام ويم٤من

 -اًمٜمخؾ ضمريد ُمـ ويم٤من- اعمًجد ؾم٘مػ وؾم٤مل اًمًامء، أُمٓمرت طملم رُمْم٤من: ُمـ

 .واًمٓملم اح٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص ومًجد

 ضمٌٝمتف وقمغم اٟمٍمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٞمٜم٤مي وم٠مبٍمت: »اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل

 ش.واًمٓملم اح٤مء أثر وأنٗمف

 ([2/789) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 واحلصر اخلؿرة عذ الصالة

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  احلّمػم قمغم و أطمٞم٤مٟم٤ًم، اخلُْٛمرة قمغم يّمكم يم٤من و

 .ًُمٌِس ُم٤م ـمقل ُمـ اؾمقد وىمد ،- ُمرةً  - قمٚمٞمف صغم و
 .اعمٞمؿ وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م، اخل٤مء سمْمؿش اخلٛمرة»

 ؾمجقده: ذم وضمٝمف قمٚمٞمف اًمرضمؾ يْمع ُم٘مدارُم٤م هلش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل

 هذا ذم إٓ مُخرة شمٙمقن وٓ اًمٜم٤ٌمت، ُمـ وٟمحقه ظمقص، ٟمًٞمج٦م أو طمّمػم، ُمـ

 . ـهاش. سمًٕمٗمٝم٤م ُمًتقرة ظمٞمقـمٝم٤م ٕن مُخرة: وؾمٛمٞم٧م اعم٘مدار،

 ذيمر صمؿ. اعمّمكم قمٚمٞمٝم٤م يًجد اًمًج٤مدة هل: اخلٓم٤ميب وىم٤ملش: »0/342ش »اًمٗمتح» وذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل اخلُْٛمرة قمغم أخ٘متٝم٤م طمتك اًمٗمتٞمٚم٦م ضمرت اًمتل اًمٗم٠مرة ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 .شاًمقضمف ىمدر قمغم زاد ُم٤م قمغم اخلٛمرة سم٢مـمالق شمٍميح هذا ومٗمل. قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مقمداً 
 اومؽماش ُمٜمع قمغم سمف اؾمتدل وىمد ًم٤ًًٌم، يًٛمك آومؽماش أن ومٞمفش: ًمٌس ُم٤م: »ىمقًمف

 يٚمٌس ٓ طمٚمػ ُمـ أن ذًمؽ قمغم يرد وٓ.  احلرير ًمٌس قمـ اًمٜمٝمل ًمٕمٛمقم احلرير:

:ً  .شاًمٗمتح» ذم يمذا. اًمٕمرف قمغم ُمٌٜم٤مه٤م إجامن ٕن سم٤مٓومؽماش: حيٜم٨م ٓ وم٢مٟمف طمريرا
 ([2/791) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

  متصؾ حائؾ عذ السجقد جقاز عدم عذ دلقؾ ٓ

 .اًمتامم هبذا ُمٜمٙمرش. يِمٙمٜم٤م ومٚمؿ وأيمٗمٜم٤م، ضم٤ٌمهٜم٤م ذم احلر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل إمم ؿمٙمقٟم٤م»

 [:اإلمام قال]

 طمج٦م شمْمٕمػ وسمذًمؽ. يّمح ٓ احلدي٨م ذم وإيمػ اجل٤ٌمه ذيمر أن: واخلالص٦م

 طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد أن قمغم سم٤محلدي٨م اؾمتدًمقا  اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ وهمػمه اًمراومٕمل

 قمغم سمٕمْمٝمؿ اقمؽمض وىمد: »احلدي٨م قم٘م٥م اًمٜمقوي ىمقل وأُم٤م! جيزئ ٓ اجلٌٝم٦م دون
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 ذم ورد هذا: وىم٤مل اجلٌٝم٦م، يمِمػ ًمقضمقب احلدي٨م هبذا اطمتج٤مضمٝمؿ ذم أصح٤مسمٜم٤م

 وأيمٗمٝمؿ، ضم٤ٌمهٝمؿ ذم اًمرُمْم٤مء طمر ؿمٙمقا  ٕهنؿ وٕمٞمػ: آقمؽماض وهذا! اإلسمراد

 سمد ٓ أنف قمغم دل ذًمؽ: ي٘مؾ مل ومٚمام اؾمؽموه٤م،: هلؿ ًم٘مٞمؾ واضم٥م همػم اًمٙمِمػ يم٤من وًمق

: وضمقه ُمـ وسمٞم٤مٟمف سم٤مـمؾ، هق سمؾ اًمْمٕمٞمػ، هق اًمتْمٕمٞمػ هذا: وم٠مىمقلش!! يمِمٗمٝم٤م ُمـ

 ُمـ قمرومتف يمام صم٤مسم٧م: همػم وهق احلدي٨م: ذم اجلٌٝم٦م ذيمر صمٌقت قمغم ُمٌٜمل أنف: إول

 يم٤من ًمق احلدي٨م أن: اًمث٤مين. أصٚمف ُمـ سمف آؾمتدٓل ومً٘مط اًم٤ًمسمؼ، اًمتح٘مٞمؼ

 طم٤مئؾ دون اًمٙمٗملم قمغم اًمًجقد سمقضمقب اًم٘مقل ًمٚمزُمٝمؿ ذيمروا: ُم٤م قمغم سمف آؾمتدٓل

 !ؾمٌؼ يمام اجلٌٝم٦م ُمع ومٞمف ذيمرا  ىمد ٕهنام أجْم٤ًم:

 قم٤مُم٦م ذم اعمٜمّمقص وهق قمٜمدهؿ، اًمّمحٞمح هق ُم٤م قمغم سمذًمؽ، ي٘مقًمقن ٓ وهؿ

 اًمقضمقب قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن ومث٧ٌمش. 414/ 3» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اًمِم٤مومٕمل يمت٥م

 أنس قمـ صم٧ٌم أنف: اًمث٤مًم٨م! صم٤مسم٧م؟ همػم وهق ومٙمٞمػ صمٌقشمف، ومرض قمغم وهذا اعمزقمقم،

 ُمٙم٤من احلر ؿمدة ُمـ اًمثقب ـمرف أطمدٟم٤م ومٞمْمع ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ُمع صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م: ىم٤مل أنف

 .-ًمف واًمٚمٗمظ-ش 016/ 2» واًمٌٞمٝم٘مل اًمِمٞمخ٤من، أظمرضمف. اًمًجقد

 ومٕمؾ يمام - اعمّمكم قمـ اعمٜمٗمّمؾ اًمثقب قمغم احلدي٨م هذا اًمِم٤مومٕمٞم٦م محؾ وأُم٤م

 اعمت٤ٌمدر ٕن! اًمثقب ـمرف: ىمقًمف ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ وٕمٞمػ ومٝمق :- واًمٜمقوي اًمٌٞمٝم٘مل

 اًمٖم٤مًم٥م أن ُمع ىمرش، ومٞمف وًمٞمس اعمًجد ذم وهؿ ؾمٞمام ٓ سمف: اعمتّمؾ اًمثقب أنف ُمٜمف

 احلًـ ىم٤مل: اًمراسمع. سمف اعمتّمؾ صمقسمف إٓ ٕطمدهؿ ًمٞمس وأنف اًمثٞم٤مب، ىمٚم٦م طم٤مهلؿ ُمـ

 اًمرضمؾ ويًجد صمٞم٤مهبؿ، ذم وأجدُّيؿ يًجدون ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: اًمٌٍمي

/ 2» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش266/ 0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف. قمامُمتف قمغم ُمٜمٝمؿ

 يًجد: أراد يٙمقن أن حيتٛمؾ: »اًمٌٞمٝم٘مل وىمقل. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧مش. 016

 ش!!وضمٌٝمتف قمامُمتف قمغم ُمٜمٝمؿ اًمرضمؾ

ش. ًمٚمجٌٝم٦م ذيمر ٓ إذ: دًمٞمؾ همػم ُمـ اًمزي٤مدة هذه: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمؽميمامين اسمـ رده

 وإدًم٦م ؾمٞمام ٓ ُمتّمؾ: طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمؾ ٓ أنف اًم٘مقل: ومجٚم٦م

 ذًمؽ: وٟمحق واحلّمػم يم٤مًم٤ًٌمط ُمٜمٗمّمؾ، طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد ضمقاز قمغم ضمداً  يمثػمة

 ُمـ اعمٜمٗمّمؾ واحل٤مئؾ اعمتّمؾ احل٤مئؾ سملم واًمتٗمرىم٦م وإرض، اجلٌٝم٦م سملم يٗمّمؾ مم٤م
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 اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر يِمٝمد ٓ مم٤م ذًمؽ ُمع ومٝمق :- اًمٜم٘مؾ ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ أنف ُمع - اًمثٞم٤مب

 اخلْمقع ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مًمًجقد إرض ُم٤ٌمذة هق إٟمام اًمٖمرض يم٤من إن ٕنف سمّمحتف:

 اًمزي٤مدة شمث٧ٌم مل إذا: ىمٞمؾ وم٢من. أجْم٤مً  اعمٜمٗمّمؾ سم٤محل٤مئؾ طم٤مصؾ همػم ومٝمق شمٕم٤ممم: هلل

 ُمٜمف؟ اًمزي٤مدة إؾم٘م٤مط سمٕمد احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد هق ومام احلدي٨م: ذم اعمذيمقرة

 ؿمٙمقا : أي: »- احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد - إثػم ٓسمـش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ضم٤مء ُم٤م: واجلقاب

 وؾم٠مخقه اًمٔمٝمر، صالة إمم ظمرضمقا  إذا ُمٜمف أىمداُمٝمؿ يّمٞم٥م وُم٤م اًمِمٛمس طمر إًمٞمف

: ي٘م٤مل ؿمٙمقاهؿ، يزل ومل ذًمؽ، إمم جيٌٝمؿ مل: أي :شيِمٙمٝمؿ ومٚمؿ» ىمٚمٞمالً  شم٠مظمػمه٤م

ه، أزًم٧م إذا: اًمرضمؾ أؿمٙمٞم٧م  ذم يذيمر احلدي٨م وهذا. اًمِمٙمقى قمغم محٚمتف وإذا ؿمٙمقا

 شمٕمجٞمٚمٝم٤م؟ ذم: ًمف وىمٞمؾ - رواشمف أطمد - إؾمح٤مق أيب ىمقل ٕضمؾ اًمّمالة: ُمقاىمٞم٧م

 ِت٧م صمٞم٤مهبؿ أـمراف يْمٕمقن يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ اًمًجقد: ذم يذيمروٟمف واًمٗم٘مٝم٤مء. ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل

 احلًـ أبق ورده! ىم٤مل يمذاش!! ذًمؽ قمـ ومٜمٝمقا  احلر، ؿمدة ُمـ اًمًجقد ذم ضم٤ٌمهٝمؿ

 ـمرف قمغم يًجدون يم٤مٟمقا  أهنؿ واًمث٤مسم٧م سمٕمٞمد، اًمت٠مويؾ وهذا: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمًٜمدي

 أهنؿ وحيتٛمؾ سم٤مإلسمراد، ي٠مُمرهؿ أن ىمٌؾ هذا يٙمقن أن حيتٛمؾ: اًم٘مرـمٌل وىم٤مل. اًمثقب

: ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ. ذًمؽ إمم جيٌٝمؿ ومٚمؿ اإلسمراد، وىم٧م قمغم اًمٔمٝمر شم٠مظمػم زي٤مدة ُمٜمف ـمٚمٌقا 

 ئمٝمر هذا وقمغم. اإلسمراد ذم ًمٜم٤م ورظمص اًمِمٙمقى، إمم حيقضمٜم٤م مل: أي يِمٙمٜم٤م: ومٚمؿ

 ش. إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ

 (.358/ 01/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

د، مـ اكتفك ر الَتَشفُّ  واحدة شجدةً  إٓ يسجد مل أكف وَتَذكَّ

د، ُمـ اٟمتٝمك اًمقاطمد يم٤من إذا :مداخؾة ر اًمَتَِمٝمُّ  ؾمجدةً  إٓ يًجد مل أنف وشَمَذيمَّ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤م واطمدة،

 .اًمًٝمق ؾمجقد يًجد ذًمؽ وسمٕمد ضمديد ُمـ ويتِمٝمد اًمث٤مٟمٞم٦م، يًجد: الشقخ

 . ( 0.: 4.: 6/   96/   واًمٜمقر اهلدى) 



 

 الطحْد مً السفع
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فع   ـَ  الرَّ جقد ِم  فقف التؽبر ووجقب السُّ

 :018 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهذا ُمٙمؼما، رأؾمف يرومع صمؿ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر.  ُمٙمؼماً  اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ

 صمؿ ُمٗم٤مصٚمف، شمٓمٛمئـ طمتك يًجد،. .. طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة يتؿ ٓ: »وم٘م٤مل

 .شىم٤مقمداً  يًتقي طمتك رأؾمف ويرومعش. أيمؼم اهلل: »ي٘مقل
 ([2/798) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد مـ الرفع تؽبر يف أحقاًكا القديـ رفع

 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف ويرومع: 019 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف يرومع ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ([2/798) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مسوكة شـة السجقد مـ الرفع عـد القديـ رفع

 اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع وإذا: »اًمّمالة صٗم٦م ذم وائؾ طمدي٨م ذم داود أبق زاد

 ش:يديف رومع أجًْم٤م

 أهؾ أنٔم٤مر ومٜمٚمٗم٧م يمثػمة، ؿمقاهد وهل٤م صحٞمح٦م، ه٤مُم٦م زي٤مدة وهذه :إلباين قال

 .إطمٞم٤مئٝم٤م إمم هب٤م اًمٕمٛمؾ واعمحٌلم اًمًٜم٦م

 (0/240) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح





 

 الطحدتني بني اجللْع
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ْجدتني بـ اإلْقَعاء   أو آفساش  السَّ

 :004-000 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهذا قمٚمٞمٝم٤م، ومٞم٘مٕمد اًمٞمنى رضمٚمف ويٗمرش
 .اًمٞمٛمٜمك رضمٚمف ويٜمّم٥م
 .اًم٘مٌٚم٦م سم٠مص٤مسمٕمٝم٤م ويًت٘مٌؾ

 .ىمدُمٞمف وصدور قم٘مٌٞمف قمغم يٜمتّم٥م أن وهق أطمٞم٤مٟم٤م، اإلىمٕم٤مء وجيقز
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اعمزء» سمذًمؽ وأُمر[ش ُمٓمٛمئٜم٤مً ] قمٚمٞمٝم٤م ومٞم٘مٕمد اًمٞمنى، رضمٚمف يٗمرش» صمؿ

ـ ؾمجدت: إذا: »ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف  وَمِخذك قمغم وم٤مىمٕمد رومٕم٧م: وم٢مذا ًمًجقدك، ومٛمٙمِّ

 .اًم٘مٌٚم٦م سم٠مص٤مسمٕمٝم٤م يًت٘مٌؾ و ،شاًمٞمٛمٜمك رضمٚمف يٜمّم٥م يم٤من و ،شاًمٞمنى
 .[ىمدُمٞمف وصدور قم٘مٌٞمف، قمغم يٜمتّم٥م] ُي٘مٕمل: أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و

ـُ  ؾَمٝم٤م وىَمدْ   ذيمر أن سمٕمد - ىم٤مل وم٘مد :ش0/85ش »اًمزاد» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسم

 همػم ضمٚم٦ًم اعمقوع هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف حُيٗمظ مل: »- اًمًجدشملم سملم ملسو هيلع هللا ىلص اومؽماؿمف

 ومٝمق وإٓ: ذًمؽ، يمت٤مسمتف طملم هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يًتحي مل وًمٕمٚمفش! هذه

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ واطمد ُم٤م همػم سمف قمٛمؾ وىمد ومٞمف، ُمٓمٕمـ ٓ طمج٦م صحٞمح طمدي٨م

 ُمـ احلدي٨م هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وىمد: »اًمؽمُمذي وىم٤مل قمٜمٝمؿ، اهلل ريض

 أهؾ ُمـ ُمٙم٦م أهؾ سمٕمض ىمقل وهق سم٠مؾم٤ًم، سم٤مإلىمٕم٤مء يرون ٓ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 ش.واًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف

 .شاًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء يٙمرهقن اًمٕمٚمؿ أهؾ وأيمثر: »ىم٤مل
 .اإلىمٕم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ذم وردت أطم٤مدي٨م ه١مٓء وطمج٦م: ىمٚم٧م

 ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام وٕمٞمٗم٦م: ويمٚمٝم٤م - ،ش2/021» اًمٌٞمٝم٘مل أيمثره٤م أظمرج
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 ُمٜمٝم٤م: طمديثلم طم٤مؿم٤م :ش2/232ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين قمٚمٚمٝم٤م وسملم ،-شُمًٚمؿ

 هريرة أيب طمدي٨م وهق طمًـ، أنف: أطمدمه٤م: قمـ ذيمر سمؾ سم٘مدح، هلام يتٕمرض مل وم٢مٟمف

 يم٢مىمٕم٤مء وإىمٕم٤مء اًمديؽ، يمٜم٘مرة ٟم٘مرة قمـ: صمالث قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مين: ىم٤مل

 .اًمثٕمٚم٥م يم٤مًمتٗم٤مت واًمتٗم٤مت اًمٙمٚم٥م،
 ذم اإلىمٕم٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل ضُمٜمُْدب سمـ ؾَمُٛمرة طمدي٨م: وأظمر

 .اًمّمالة

 .ومٞمٝمام اًم٘مقل ِت٘مٞمؼ ومقضم٥م
 يٕمغم، وأبق أمحد، رواهش: »81 - 2/79ش »اعمجٛمع» ذم وم٘م٤مل: إول أُم٤م

ش 2/265ش»اعمًٜمد» ذم وهق! ىم٤مل يمذاش. طمًـ أمحد وإؾمٜم٤مدش إوؾمط» ذم واًمٓمؼماين

 .سمف:..ي٘مقل هريرة أب٤م ؾمٛمع ُمـ صمٜمل: زي٤مد أيب سمـ يزيد صمٜم٤م: وُمَْمٞمؾ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ
يؽ ـمريؼ ُمـش 2/300» أظمرضمف صمؿ  قمـ جم٤مهد قمـ زي٤مد أيب سمـ يزيد قمـ َذِ

 .هريرة أيب

ـ ٓ وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا ًُ : وهق زي٤مد، أيب سمـ يزيد قمغم ُمداره وم٢من ِتًٞمٜمف: حي

 ويم٤من يتٚم٘مـ، وص٤مر ومتٖمػم، يمؼم:. وٕمٞمػش: »اًمت٘مري٥م» وذم. احلٗمظ سمًقء ُمِمٝمقر

 .شؿمٞمٕمٞم٤مً 

 وؾمامه. ؿمٞمخف إول يًؿ ومٚمؿ وذيؽ: وُمَْمٞمؾ سمـ حمٛمد قمٚمٞمف اظمتٚمػ وىمد

 .جم٤مهداً : أظمر
 .أجْم٤مً  احلٗمظ ؾمٞمئ: وذيؽ

 .ؾُمَٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م جم٤مهد قمـ شم٤مسمٕمف وىمد
 اظمتٚمط صدوق،ش: »اًمت٘مري٥م» وذمش. سمف حيت٩م ٓ: ًمٞم٨م: »وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، أظمرضمف

 .(0)ش ومؽمك طمديثف: يتٛمٞمز ومل أظمػماً،
                                                           

ـَ  صمؿ (0) ًّ  [.اًمٜم٤مذش ]555» شاًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» اٟمٔمر - ًمٖمػمه - احلدي٨م اهلل رمحف اًمِمٞمخ طم
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 سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/272» احل٤ميمؿ وم٠مظمرضمف: ؾَمُٛمرة طمدي٨م وأُم٤م

 .قمٜمف احلًـ قمـ ىمت٤مدة قمـ قَمُروسم٦م أيب

 ! ىم٤مٓ يمذا. اًمذهٌل وواوم٘مفش. اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل
 ًمف روى وإٟمام. -ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام - يمثػماً  يدًمس ويم٤من اًمٌٍمي، هق: واحلًـ

. ؾمٛمرة ُمـ سمًامقمف اًمتٍميح وومٞمف ،ش9/487» اًمٕم٘مٞم٘م٦م طمدي٨م ؾمٛمرة قمـ اًمٌخ٤مري

 .احلدي٨م يمٝمذا سمحج٦م ومٚمٞمس سم٤مًمًامع: يٍمح مل ومام

 .أقمٚمؿ واهلل. - ؾمٌؼ يمام - اًمٜمقوي وٕمٗمف وًمذًمؽ
 واٟم٘مٚم٥م ومٞمف، أضمده ومل ،شأمحد ُمًٜمد» ًمـ هذا ؾَمُٛمرة طمدي٨م اًمٜمقوي قمزا  :تـبقف

. ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر: وم٘م٤مل قمٚمٞمف: وِترف ،ش2/232» اًمِمقيم٤مين قمغم صح٤مسمٞمف اؾمؿ

 .ومٚمٞمٕمٚمؿ
 قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م شمٕم٤مرض ٓ صح٧م: ًمق إطم٤مدي٨م هذه إن صمؿ

 أن: وصقرشمف اًمٙمٚم٥م، إىمٕم٤مء وهق ظم٤مص، إىمٕم٤مء قمـ شمٜمٝمك ٕهن٤م قمٜمٝمام: اهلل ريض

 .إرض قمغم يديف ويْمع ؾم٤مىمٞمف، ويٜمّم٥م سم٤مٕرض، أخٞمتٞمف يٚمّمؼ
 همػم إىمٕم٤مء ومٝمذا. قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل رواه ومٞمام قمٌٞمد أبق وُمٜمٝمؿ اًمٚمٖم٦م: قمٚمامء ومنه يمذًمؽ

 اسمـ وشمٌٕمف اًمٌٞمٝم٘مل، سمٞمٜمف يمام - إظم٤ٌمر سملم جُيٛمع وسمذًمؽ اًمًٜم٦م، ذم اًمث٤مسم٧م اإلىمٕم٤مء

 يمام - سم٤مًمٜمًخ ًمٚم٘مقل ُمؼمر ومال وطمٞمٜمئذٍ  ،- اعمح٘م٘ملم ُمـ وهمػمهؿ واًمٜمقوي، اًمّمالح،

 .- وهمػمه اخلٓم٤ميب ومٕمؾ

 شمٕمذر إذا إٓ إًمٞمف يّم٤مر ٓ واًمٜمًخش: »3/439ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ذيمره يمام - أُمٙمـ سمؾ اجلٛمع، هٜم٤م يتٕمذر ومل. اًمت٤مريخ وقمٚمٛمٜم٤م إطم٤مدي٨م، سملم اجلٛمع

 ش.اًمت٤مريخ أجْم٤مً  يٕمٚمؿ ومل ،- اًمٌٞمٝم٘مل

 ُمٙمروه،: أطمدمه٤م: ٟمققم٤من اإلىمٕم٤مء أن: همػمه جيقز ٓ اًمذي وم٤مًمّمقاب: »ىم٤مل

 .ؾمٜم٦م: واًمث٤مين
 ووائؾ محٞمد أيب وأطم٤مدي٨م قمٛمر، واسمـ قم٤ٌمس اسمـ طمديثل سملم اجلٛمع وأُم٤م
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 اًمٞمنى: ىمدُمف قمغم آومؽماش ووصٗمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة صٗم٦م ذم وهمػممه٤م

 يٗمٕمؾ وطم٤مل هذا، ومٞمٝم٤م يٗمٕمؾ طم٤مل أطمقال: اًمّمالة ذم ًمف يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٝمق

 أنقاقمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ وهمػم وختٗمٞمٗمٝم٤م، اًم٘مراءة، شمٓمقيؾ ذم أطمقال ًمف يم٤مٟم٧م يمام ذاك، ومٞمٝم٤م

 ُم٤مؿمٞم٤ًم، وـم٤مف رايم٤ًٌم، ـم٤مف ويمام صمالصم٤ًم، وصمالصم٤مً  ُمرشملم، وُمرشملم ُمرة، ُمرة شمقو٠م ويمام

َحر، إمم وشمره واٟمتٝمك وأوؾمٓمف وآظمره اًمٚمٞمؾ أول أوشمر ويمام ًَّ  هق يمام - ذًمؽ وهمػم اًم

ًمف ُمـ ُمٕمٚمقم  ًمٞمٌلم :- أنقاع أو - ٟمققملم قمغم اًمٕم٤ٌمدة يٗمٕمؾ ويم٤من - ملسو هيلع هللا ىلص أطمقا

 اعمخت٤مر أنف قمغم ُمٜمٝم٤م إومْمؾ قمغم ويقافم٥م ىمٚمٞمٚم٦م، ُمرات أو سمٛمرة واجلقاز اًمرظمّم٦م

 .وإومم
 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمٚمف قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ رواه اًمذي اإلىمٕم٤مء: وم٤محل٤مصؾ

 ويمالمه٤م آومؽماش، ُمـ وُمقاوم٘مقه محٞمد أبق رواه ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وومٕمؾ اعمخت٤مر، اًمتٗمًػم

ٜمّتلم إطمدى ًمٙمـ ؾمٜم٦م: ًُّ  وصدىمف رواه٤م ٕنف محٞمد: أيب رواي٦م وهل. وأؿمٝمر أيمثر اًم

 قمغم يدل وهذا وهمػمه: طُمجر سمـ وائؾ ورواه٤م -ؾمٌؼ يمام - اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة

 ؾمٜم٦م اإلىمٕم٤مء أن ُمع وأرضمح: أومْمؾ ومٝمل قمٜمدهؿ، وؿمٝمرهت٤م قمٚمٞمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف

 .أجْم٤مً 
 ًمتٙمرار اعمٝمامت: ُمـ وهق اإلىمٕم٤مء، أُمر ِت٘مٞمؼ ُمـ اًمٙمريؿ اهلل ين ُم٤م ومٝمذا

 اًمٜم٤مس أيمثر واؾمتِمٙم٤مل واًمٗم٘مف، احلدي٨م، يمت٥م ذم شمٙمرره ُمع يقم، يمؾ ذم إًمٞمف احل٤مضم٦م

َـّ  وىمد اًمٓمقائػ، يمؾ ُمـ ًمف  اٟمتٝمكش. ٟمٕمٛمف مجٞمع قمغم احلٛمد وهلل سم٢مشم٘م٤مٟمف، اًمٙمريؿ اهلل ُم

 .اهلل رمحف يمالُمف

 ([2/810) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجدتني بني اإلقعاء أو آفساش شـقة

 قمـ ويٜمٝمك اًمٞمٛمٜمك ويٜمّم٥م اًمٞمنى رضمٚمف يٗمرش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: قم٤مئِم٦م ىمقل

 .صحٞمح. ُمًٚمؿ رواه( اًمِمٞمٓم٤من قم٘م٦ٌم
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 سملم اجلٚمقس ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سم٤محلدي٨م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم١مًمػ اؾمتدل :تـبقف

 أن سمٕمد وًمٗمٔمف ذًمؽ قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح محٞمد أبك وطمدي٨م، آومؽماش اًمًجدشملم

 :إومم اًمًجدة ذيمر

 ُمقوٕمف ذم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك اقمتدل صمؿ، قمٚمٞمٝم٤م وىمٕمد اًمٞمنى رضمٚمف صمٜمك صمؿ»

 أن يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ومم٤مش. 315» سمرىمؿ وًمٗمٔمف خترجيف شم٘مدم وىمد احلدي٨مش. ُمٕمتدٓ

 قم٘مٌٞمف قمغم يٜمتّم٥م أن وهق، اإلىمٕم٤مء ؾمٜم٦م وهك اعمقـمـ هذا ذم أظمرى ؾمٜم٦م هٜم٤مك

 قمغم اإِلىمٕم٤مء ذم قم٤ٌمس ٓسمـ ىمٚمٜم٤م: »ىم٤مل أنف ـم٤موس قمـ صح وم٘مد ىمدُمٞمف وصدور

ه إٟم٤م: ًمف وم٘مٚمٜم٤م، اًمًٜم٦م هل: وم٘م٤مل، اًمًجقد ذم اًم٘مدُملم  اسمـ وم٘م٤مل، سم٤مًمرضمؾ ضمٗم٤مء ًمٜمرا

ش 845» داود وأبقش 2/71» ُمًٚمؿ أظمرضمفش. ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمؽ ؾمٜم٦م هل سمؾ: قم٤ٌمس

ش 0/303» وأمحدش 2/009» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/272» واحل٤ميمؿش 2/73» واًمؽمُمذى

 هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وىمدش، صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذى وىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ احلدي٨م

، وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـش 0/002/0» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ رواه: ىمٚم٧م

 اًمٕم٤ٌمدًم٦م قمـ واًمٌٞمٝم٘مكش 5/02/0ش »احلدي٨م همري٥م» ذم احلرسمك إؾمح٤مق أبق ورواه

 . صحٞمح وإؾمٜم٤مده. اًمزسمػم سمـ اهلل وقمٌد قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد اًمثالصم٦م

 شم٤مرة، هبام اإلشمٞم٤من ومٞمٜمٌٖمل، يم٤مٓومؽماش ؾمٜم٦م اًمًجدشملم سملم وم٤مإلىمٕم٤مء وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اإلىمٕم٤مء قمـ اًمٜمٝمك أطم٤مدي٨م وأُم٤م. يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من يمام، هبذه وشم٤مرة، هبذه

 :ُٕمقر اًمًٜم٦م هذه عمٕم٤مرو٦م هب٤م اًمتٛمًؽ جيقز ومال

 .ُمٕمٚمقًم٦م وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م أهن٤م: إول

 قمـ اًمٜمٝمك قمغم شمٜمص وم٢مهن٤م قمٚمٞمف اضمتٛمٕم٧م ُم٤م صح أو صح٧م إن أهن٤م: الثاكك

 صٗم٦م ختري٩م» ذم سمٞمٜم٤مه يمام. اعمًٜمقن اإلىمٕم٤مء همػم آظمر رء وهق، اًمٙمٚم٥م يم٢مىمٕم٤مء إىمٕم٤مء

 ش.اًمّمالة

 اإلىمٕم٤مء هذا ومٞمف ينمع مل اًمذى اعمٙم٤من ذم اإلىمٕم٤مء قمغم ِتٛمؾ أهن٤م: الثالث

 ىمٓمٕم٤م قمٜمف ُمٜمٝمك ومٝمذا اجلٝم٤مل سمٕمض يٗمٕمٚمف مم٤م وهذا، واًمث٤مين إول يم٤مًمتِمٝمد، اعمًٜمقن
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 أبك طمدي٨م ومّمٚمف ُم٤م قمغم اًمث٤مين ذم واًمتقرك، إول ذم آومؽماش ؾمٜم٦م ظمالف ٕنف

 .أقمٚمؿ واهلل اعمت٘مدم محٞمد

 ([306) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 مرشوعة ثابتة وصقرة عـفا مـفل صقرة: صقرتان لف اإلقعاء

 [:اإلمام قال]

 أطم٤مدي٨م قمٜمف اًمٜمٝمل ذم ورد وم٘مد :-اإلىمٕم٤مء وهق -اًمِمٞمٓم٤من قم٘م٥م قمـ اًمٜمٝمل وأُم٤م

 وىمد ضمٜمدب، سمـ وؾمٛمرة. ُم٤مًمؽ سمـ وأنس ـم٤مًم٥م، أيب سمـ وقمكم هريرة، أيب رواي٦م ُمـ

 يمؾ يم٤من وإن -وهل. قمٚمٚمٝم٤م وسملمَّ  ،ش2/232ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ظمرضمٝم٤م

 ُمٜمٝم٤م احل٤ميمؿ صحح وىمد سمٕمْم٤ًم، ي٘مقي ومٌٕمْمٝم٤م -ُم٘م٤مل ُمـ خيٚمق ٓ اٟمٗمراده قمغم ُمٜمٝم٤م

 اإلىمٕم٤مء همػم هق: قمٜمف اعمٜمٝمل اإلىمٕم٤مء هذا أن ًمُٞمْٕمَٚمؿْ . اًمذهٌل وواوم٘مف ؾمٛمرة، طمدي٨م

 .ُمنموع صم٤مسم٧م هذا وم٢من اًم٘مدُملم: قمغم

 (58/ 4)و( 371/ 3) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 اإلقعاء بني السجدتنيملسو هيلع هللا ىلص صح عـ الـبل 

 . اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وىمد: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 [0/284اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 السجدتني بني إلقتني عذ العؼبني وضع ادسوكة الســ مـ

 سملم قم٘مٌٞمؽ قمغم أخٞمتٞمؽ شمْمع أن اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م ُمـ: »قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل

 ش.اًمًجدشملم

 [:ىم٤مل صمؿ ُمؽمويم٦م، ؾمٜم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف سمقب]
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 هب٤م يتٕمٌد ؾمٜم٦م وأنف اعمذيمقر، اإلىمٕم٤مء ذقمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ أصم٤مر وهذه احلدي٨م ومٗمل

 اشمٗم٘مقا  اًمٕم٤ٌمدًم٦م وه١مٓء يمذًمؽ يٙمقن ويمٞمػ اعمتٕمّم٦ٌم، سمٕمض زقمؿ يمام ًمٚمٕمذر وًمٞم٧ًم

 أمحد اإلُم٤مم وىم٤مل اجلٚمٞمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمت٤مسمٕمل ـم٤مووس وشمٌٕمٝمؿ صالهتؿ، ذم سمف اإلشمٞم٤من قمغم

 أراد عمـ ؾمٚمٗم٤م هبؿ ومٙمٗمكش. ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ُمٙم٦م وأهؾش: »09ش »اعمروزي ُم٤ًمئؾ» ذم

 آومؽماش، وهل إظمرى، اًمًٜم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م، ُمٜم٤موم٤مة وٓ. وحيٞمٞمٝم٤م اًمًٜم٦م هبذه يٕمٛمؾ أن

 رء قمٚمٞمف يْمٞمع ٓ وطمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص سمف اىمتداء هذه، وشم٤مرة هذه، شم٤مرة ومٞمٗمٕمؾ ؾمٜم٦م، يمؾ سمؾ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ

 (.735/ 0/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 السجقد مـ الرفع عـد القؿـك كصب شـقة

 يمام شم٘مع ومال اًمًجقد ُمـ رأؾمؽ رومٕم٧م إذا[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمقوقعش. سم٤مٕرض ىمدُمٞمؽ فم٤مهر وأخزق ىمدُمٞمؽ، سملم أخٞمتٞمؽ وع اًمٙمٚم٥م، ي٘مٕمل

 [:اإلمام قال]

 يمام اًمٞمٛمٜمك ٟمّم٥م ًمًٜم٦م خم٤مًمػ سم٤مـمؾش سم٤مٕرض ىمدُمٞمؽ فم٤مهر وأخزق: »وىمقًمف

 .هقفم٤مهر

 (.023/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العؼبني عذ آكتصاب وهق ثابت السجدتني بني اإلقعاء

 [:اإلمام قال]

ش اًمّمالة صٗم٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م: اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م اًمًجدشملم سملم واإلىمٕم٤مء

 اًمٜمٝمل صمٌقت قمغم جمٛمققمٝم٤م يدل أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمدش. اًم٤ًمسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م - 062 ص»

 ذم اعمخرج هريرة أيب طمدي٨م وُمٜمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمرواي٦م ذم يمام اًمٙمٚم٥م: يم٢مىمٕم٤مء إىمٕم٤مء قمـ

 يِمٛمؾ ومال اًمٙمٚم٥م، إلىمٕم٤مء اعمِم٤مسمف اإلىمٕم٤مء قمغم ومٞمحتٛمؾش 067 صش »اًمّمالة صٗم٦م»
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 يم٢مىمٕم٤مء ًمٞمس ٕنف اًمٕم٘مٌلم: قمغم آٟمتّم٤مب وهق اًمًجدشملم: سملم اًمث٤مسم٧م اإلىمٕم٤مء

 !ومتٜمٌف اًمٙمٚم٥م:

 (.331-329/ 01/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 السجدتني بني آضؿئـان ركـقة

 :001 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهق ُمقوٕمف، إمم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٓمٛمئٜم٤م جيٚمس صمؿ
 اعمزء» سمذًمؽ وأُمر ،ش0» ُمقوٕمف إمم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك يٓمٛمئـ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 ش. 2ش »ذًمؽ يٗمٕمؾ طمتك أطمديمؿ صالة شمتؿ ٓ: »ًمف وىم٤مل ،شصالشمف

 ي٘مقل طمتك يٛمٙم٨م  وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،ش3»  ؾمجدشمف ُمـ ىمري٤ٌمً  شمٙمقن طمتك يٓمٞمٚمٝم٤م يم٤من و

 .ٟمز ىمد: اًم٘م٤مئؾ
 قمٍم اٟم٘مراض سمٕمد ُمـ اًمٜم٤مس أيمثر شمريمٝم٤م اًمًٜم٦م وهذهش: »0/85» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 سملم يٛمٙم٨م شمّمٜمٕمقٟمف: أرايمؿ ٓ ؿمٞمئ٤مً  يّمٜمع أنس ويم٤من: صم٤مسم٧م ىم٤مل وهلذا. اًمّمح٤مسم٦م

 .ٟمز ىمد: ٟم٘مقل طمتك اًمًجدشملم
ؿ ُمـ وأُم٤م  هذا ظم٤مًمػ سمام يٕم٠ٌم ٓ وم٢مٟمف ظم٤مًمٗمٝم٤م: ُم٤م إمم يٚمتٗم٧م ومل اًمًٜم٦م، طمٙمَّ

 .شاهلدي
 ([3/818) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جدتني بني إذكار  السَّ

 : 006 ،005 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 وقم٤مومٜمل، وارومٕمٜمل، واضمؼمين، وارمحٜمل، زم، اهمٗمر مهللا: »اجلٚم٦ًم هذه ذم وي٘مقل

 .شوارزىمٜمل
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 .شزم اهمٗمر رب زم، اهمٗمر رب: »ىم٤مل ؿم٤مء وإن
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 زم، اهمٗمر!ش رب: ًمٗمظ وذم» مهللا» -0: اجلٚم٦ًم هذه ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .شوارزىمٜمل ،[وقم٤مومٜمل] واهدين، ،[وارومٕمٜمل] ،[واضمؼُمين] وارمحٜمل،
 ىم٤مل إصح٤مب: سم٤مشمٗم٤مق ُمًتح٥م اًمدقم٤مء هذا أن واقمٚمؿ: »قمـ اًمٜمقوي ىم٤مل

 .يٜمٗمف ومل يمتٌف، ُمـ رء ذم اعمقوع هذا ذم اًمِم٤مومٕمل يذيمره مل: طم٤مُمد أبق اًمِمٞمخ

 .شاعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ؾمٜم٦م: وهق: ىم٤مل
 مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ ،- اًمؽمُمذي ذيمره يمام - اًمِم٤مومٕمل سمف ىم٤مل ىمد: ىمٚم٧م

 يرون وإؾمح٤مق: وأمحد، اًمِم٤مومٕمل، ي٘مقل وسمف: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - ىم٤مل يٕمٚمؿ:

 .شواًمتٓمقع اعمٙمتقسم٦م ذم ضم٤مئزاً  هذا
 ([3/819) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 آخر دعاء

 .شزم اهمٗمر رب زم، اهمٗمر رب»ي٘مقل وشم٤مرة
 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف قمٜمف، اهلل ريض قمكم قمـ ذًمؽ روي وىمد

 صمٜم٤م: زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـش 0/318ش »اعمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 أطمداً  ٟمٕمٚمؿ وٓ»: اًمٓمح٤موي ىم٤مل صمؿ. سمذًمؽ قمكم قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ُمٕم٤موي٦م اسمـ زهػم

 يقُمٜم٤م إمم شم٤مسمٕمٞمٝمؿ سمٕمد وُمـ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ وٓ ؾمقاه، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ

 .سمف وىم٤مل ذًمؽ إمم ذه٥م وم٢مٟمف احلدي٨م: يٜمتحؾ ُمـ سمٕمض همػم ذًمؽ: إمم ذه٥م هذا
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜمـ ُمـ ًمًٜم٦م إطمٞم٤مءٌ  واؾمتٕمامًمف طمًـ، ىمقًمف ُمـ قمٜمدٟم٤م وهذا

 ُمٌٜمٞم٦م اًمّمالة رأجٜم٤م أن٤م وذًمؽ يِمده: اًم٘مٞم٤مس وضمدٟم٤م وىمد ٟمًتٕمٛمؾ، وإي٤مه ٟمذه٥م، وإًمٞمف

 صمؿ - اًم٘مرآن ُمـ سمٕمده ي٘مرأ  وُم٤م آؾمتٗمت٤مح، وهق- ذيمر وومٞمف اًم٘مٞم٤مم: ُمٜمٝم٤م: أىم٤ًمم قمغم
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 ؾمٛمع: وهق - ذيمر وومٞمف اًمريمقع: ُمـ اًمرومع صمؿ - اًمتًٌٞمح وهق - ذيمر وومٞمف اًمريمقع:

 صمؿ ،-ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ُمـ إئٛم٦م سمٕمض ي٘مقًمف مم٤م ذًمؽ ؾمقى وُم٤م محده، عمـ اهلل

 ومٞمٝم٤م اًمتل وهل اًمًجدشملم: سملم ىمٕمدة صمؿ ،- اًمتًٌٞمح وهق - ذيمر وومٞمف اًمًجقد:

 صمؿ ُمرشملم، اًمٖمٗمران وضمؾ قمز رسمف ؾم١ماًمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ رويٜم٤مه اًمذي

 .واًمدقم٤مء ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة ُمـ سمٕمده: وُم٤م اًمتِمٝمد وهق ذيمر: ومٞمف ضمٚمقس
 همػم ذًمؽ، ُمـ ظم٤مًمٞم٦م همػم اهلل ذيمر ومٞمٝم٤م يًتٕمٛمؾ يمٚمٝم٤م اًمّمالة أىم٤ًمم ومٙم٤مٟم٧م

 طمٙمؿ يٙمقن أن: وصٗمٜم٤م ُم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس ومٙم٤من ذيمرٟم٤م: اًمتل اًمًجدشملم سملم اًم٘مٕمدة

 قمز هلل ذيمر ومٞمف يٙمقن وأن أىم٤ًمُمٝم٤م، ُمـ همػمه يمحٙمؿ اًمّمالة ُمـ أجْم٤مً  اًم٘مًؿ ذًمؽ

 .شمٚمخٞمص سمٌٕمض. ـهاش. ؾمٌح٤مٟمف اعمقومؼ واهلل. أىم٤ًمُمٝم٤م ُمـ يم٤من يمام وضمؾ،

 قمٜمف اهلل ريض قمكم ؾمقى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمداً  ٟمٕمٚمؿ ٓ: »وىمقًمف

 .شذًمؽ إمم ذه٥م
 .يمالم ومال اًمدقم٤مء: هذا ظمّمقص يٕمٜمل يم٤من إن

 :- يمالُمف ؾمٞم٤مق ذًمؽ إمم يِمػم يمام - اًمًجدشملم سملم اًمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ يٕمٜمل يم٤من وإن

 يم٤مٟم٧م أهن٤م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمـش 76» ٟمٍم اسمـ روى وم٘مد ىم٤مل: يمام ومٚمٞمس

 .إىمقم اًمًٌٞمؾ واهد وارطمؿ، اهمٗمر رب: - اًمًجدشملم: يٕمٜمل - اًمريمٕمتلم سملم شم٘مقل

 .  ومٞمف ًمُٞمٜمٔمر يذيمره ومٚمؿ إؾمٜم٤مده: اظمتٍم اعم٘مريزي خمتٍِمه وًمٙمـ
 ىم٤مل ؿم٤مء إن: »راهقيف سمـ إؾمح٤مق وىم٤مل أمحد، اإلُم٤مم هبذا اًمدقم٤مء اظمت٤مر وىمد

 سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يذيمران يمٚمٞمٝمام ٕن.. زم اهمٗمر مهللا: ىم٤مل ؿم٤مء وإن صمالصم٤ًم، ذًمؽ

 .شاًمًجدشملم
 ش . 09 ص» اعمروزي إؾمح٤مق رواي٦مش راهقيف سمـ وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم يمذا

 ([3/819) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 ويؼاس الؾقؾ صالة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقهلا كان السابؼة إذكار

 الػرائض عؾقفا

 .  اًمٚمٞمؾ صالة ذم ي٘مقهلام ويم٤من
 سم٤مًمٗمرائض، ُم٘مٞمداً  أو ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ ذم طمديث٤مً  أضمد ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمٜمص ضم٤مء يمذًمؽ

 اًمٜمقاومؾ سملم اًمٗم٤مرق وضمقد ًمٕمدم أجْم٤ًم: ومٞمٝم٤م ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ي٘متيض اًمٜمٔمر ًمٙمـ

 ؾمٌؼ ُمـ ذًمؽ إمم ذه٥م ويمذًمؽ ىمري٤ًٌم، اًمٓمح٤موي قمـ ذيمرٟم٤مه وح٤م واًمٗمرائض،

 .- اًمؽمُمذي طمٙم٤مه يمام - إئٛم٦م ُمـ ذيمرهؿ

 ([3/804) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجدة مـ قريبا السجدتني بني اجلؾسة إضالة

٤ًٌم شمٙمقن طمتك اجلٚم٦ًم هذه ويٓمٞمؾ  .ؾمجدشمف ُمـ ىمري
 [.007 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 القديـ وضع كقػقة مـ صحقح حديث ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عـ ثبت هؾ

 الصالة؟ يف السجدتني بني اجلؾقس يف

 ووع يمٞمٗمٞم٦م ُمـ صحٞمح طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ: ي٘مقل :مداخؾة

 اًمّمالة؟ ذم اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس ذم اًمٞمديـ

 شمقارث سم٤مب ُمـ هق اًمٞمقم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وُم٤م طمدي٨م، أي هٜم٤مك ًمٞمس: الشقخ

 ووع يمٞمٗمٞم٦م ذم إُمر يقوح طمدي٨م هٜم٤مك وًمٞمس سمخ٤مص٦م، اًمّمٗم٦م هذه اعمًٚمٛملم

 ..اًمتِمٝمد ذم يٗمٕمٚمقا  يمام ووٕمٝمام قمغم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ وًمٙمـ اًمًجدشملم، سملم اًمٞمديـ
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 اًمريمقع؟ سمٕمد اًمٞمد ووع ىمْمٞم٦م قمٚمٞمف ي٘م٤مس هؾ :مداخؾة

 يم٤مًمقوع ًمٞمس قمٜمف شم٠ًمل اًمذي اًمقوع ٕن اًمٗم٤مرق: ُمع ىمٞم٤مس هذا: الشقخ

 دون اعمًٚمٛملم قمٛمؾ هذا قمغم أن ذيمرٟم٤م ُم٤م آٟمٗم٤مً  قمٜمف اعم١ًمول ٕن آٟمٗم٤ًم: قمٜمف ؾم٠مخٜم٤م اًمذي

 سملم ذًمؽ ذم يٕمرف ومال اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًمقوع أُم٤م سمٞمٜمٝمؿ، ظمالف

 ُمٜمٝمؿ اقمتامداً  اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف ي٘مقل وإٟمام ومٞمف، ظمالف ٓ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ يمٕمٛمؾ اعمًٚمٛملم

 هذه ُمثؾ أن اعمج٤مًمس ُمـ قمديد ذم ُمٗمّمالً  شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد إطم٤مدي٨م، سمٕمض قمغم

 .سمخّمقصف اًمقوع هذا ذقمٞم٦م إلصم٤ٌمت شمٜمٝمض ٓ سمٕمٛمقُمٝم٤م يًتدًمقن اًمتل إطم٤مدي٨م

 (11:30:57/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 كػقا أو إثباتا الصالة يف السجدتني بني اإلصارة حديث

 وؾمٞمئ٤مت أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن

 اهلل إٓ إل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م

 ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ذيؽ ٓ وطمده

ـَ آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا اهلل طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف ▬ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمُِٛمقنَ َي٤مَأُّيُّ ًْ َـّ إَِّٓ َوَأنْتُْؿ ُُم  ♂.َوَٓ مَتُقشُم

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م  ▬  ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َرسمَُّٙمُؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم َي٤مَأُّيُّ

٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَرْ  ًَ ٤مًء َواشمَُّ٘مقا اهلل اًمَِّذي شَم ًَ
طَم٤مَم إِنَّ اهلل يَم٤مَن َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤مًٓ يَمثػًِما َوٟمِ

٤ًٌم  ♂. قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىمِٞم

ـَ آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا اهلل َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمِديًدا ▬ ِذي ٤َم اًمَّ ُيّْمٚمِْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ، َي٤مَأُّيُّ

ـْ ُيٓمِِع اهلل َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم   ♂. ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 :سمٕمد أُمــ٤م

 سملم اًمًٌـ٤مسم٦م إصٌٕمف حيرك سمٕمْمٝمؿ رأج٧ُم  ُم٤م طمقل اعمًجد ذم سمح٨م ضمرى وم٘مد

 قمـٛمر اسمـ طمدي٨م هٜم٤مك سم٠من سمٕمْمٝمؿ أضمـ٤مب ذًمؽ ذم ُمًتٜمِِده قمـ ؾم٠مختف ومٚمام اًمًجدشملم

 .شسم٤مًم٤ًٌمسم٦م أؿم٤مر اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يم٤من،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: »ي٘مقل اًمذي
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 .ُمقضمـقد هذا، ٟمٕمؿ: ًمف ىمٚم٧م

 ضمٚمقس يم٤من ؾمقاء ضمٚمقس يمؾ ومٞمِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ هٜم٤م اجلٚمقس أن: هق وطمجتف

  ضمٚمقس أو شمِمٝمد
ٍ
 .اًمًجدشملم سملم دقم٤مء

 ُُم٘مٞمدة وإظمرى ُُمٓمٚم٘م٦م إطمـدامه٤م سمروايتلم ضمـ٤مء ىمد قمـٛمر اسمـ طمدي٨م سم٠من: وم٠مضمٌتف

 .ُمًٚمؿ صحٞمح ومراضمع وإٓ، هبذا اىمتٜمٕم٧م وم٢من ُُمٌٞمٜم٦م إٟمـٝم٤م ٟم٘مقل أن وَيّمـح

 ُٟمجري وأن، يدي سملم شمروٟمف اًمذي وهق ُمًٚمؿ سمّمحٞمح ضمـ٤مء ىمد أن هق وه٤م

 قمغم اًمٕمٚمؿ ـمالب يـََتٛمرس طمتك -اهلل ؿم٤مء إن- اًمٜم٤مومع اًمٗم٘مف ُمـ رء ومٞمف قمـٛمٚمٞم٤م درؾمـ٤م

 وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شُمٜم٘مؾ مل سمٕم٤ٌمدة ي٠متقن ومال اًمٜمّمقص سملم واًمتقومٞمؼ اًمتٓمٌٞمؼ ـمري٘م٦م

 .قمٛمـقُمف قمغم أو إـمالىمـف قمغم ًمٜمص ومٝمؿ قمغم سمٜم٤مء اًمّمـ٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمــ

 جير مل قمـ٤مم ٟمص أي أو ُمٓمٚمؼ ٟمص أي أن ُمْم٧م ضمـٚمًـ٤مٍت  ذم ذيمــرُت  وًم٘مـد

 ومال اًمٕم٤مم اًمٜمص أضمزاء ُمـ اجلزء سمذاك أو اعمٓمــٚمؼ سمذاك اًمّمـ٤مًمح اًمًٚمػ قمٜمد اًمٕمـٛمؾ

 . سمف اًمٕمٛمؾ جير مل اًمذي اًمٜمص سمذاك اطمـتج٤مضم٤م سمف اًمٕمـٛمؾ جيقز

 أزيمك آصمٜملم صالة» واًمًـالم اًمّمـالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـثال ذًمؽ قمغم رضسم٧ُم  يمٜم٧ُم 

 وسمٜمٞم٧ُم ، وهٙمذاشاًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده اًمرضمؾ صالة ُمـ

 : ُمثال ذًمؽ قمغم ورضسم٧م ذًمؽ قمغم

ٌْٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ًمّمـالة اعمًجد ضمـامقم٦م دظمؾ ًمق  ومٜم٤مداهؿ ًمقطمده يّمكم يمؾ ومتٗمرىمقا  اًمَ٘م

 ظمٚمٗم٤م اعمتـقارصم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ وـهذا -اًمٞمقم ٟمِمـ٤مهد يمٛمـ٤م ًمقطمده يّمكم يمؾ- ُمٜم٤مد

 ذم شمتٗمرىمقا  ٓ اجلـامقم٦م قمـغم اهلل يد اًمٜمـ٤مس أجـٝم٤م: »ُمٜمـ٤مدٍ  ومٜمـ٤مدى،ؾمٚمػ قمـ

ش ويمذا يمذا اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٙمؿ ي٤ٌمرك صالشمٙمـؿ ذم اضمـتٛمٕمقا ،صالشمٙمـؿ

 ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمـؾ صالة: » آٟمٗم٤م اعمـذيمقر احلدي٨م ىم٤مل ُم٤م ًمؽ وجيـٞم٥م

  ظم٤مًمٗمقـه٤م؟ أم اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  ىمد يٙمقٟمقن ومٝمؾ، ضمـامقم٦م ومّمـٚمقا ش  وطمده صالشمف

 اجلـزئٞم٦م هذه يِمٛمؾ احلدي٨م هذا قمٛمـقم يم٤من وإن اًمًٜم٦م خمـ٤مًمػ هذا أن سمٞمٜم٧ُم  ًم٘مد

 سمٜمٗمًٝم٤م اجلزئٞم٦م هذه قمغم اًمّمـ٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمـٛمؾ طمرى ىمد يٙمـ مل َح٤مَّ  وًمٙمـ،ُمٜمف
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 يتٜمٌف ٓ ضمدا ُمـٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه،يِمٛمٚمٝم٤م اًمٜمـص قمـٛمقمُ  يمـ٤من وإن هب٤م  اًمٕمـٛمؾ جيقز ومال

 ًمٓمالب واًمٗمْمؾ إين إٓ دوهنؿ ُمـ قمـ ومْمال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمـؿ أهؾ ُمـ يمثػم ًمـٝم٤م

 .ضمديد ُمثـ٤مل وـهق اعمـث٤مل هذا ُيِمٌف ُم٤م قمٜمدٟم٤م أن،اًمٕمـٚمؿ

 : اهلـ٤مُمش قمغم ُمًـٚمؿ صحـٞمح ذم هٜمـ٤م

 قمغم اًمٞمديـ ووع ويمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة ذم اجلٚمقس ؾمٜم٦م سم٤مٌب  أو اجلٚمقس ؾمٜم٦م سم٤مب»

 .ش اًمٗمخديـ

ر اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه  .اعمـ١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 دمدوهن٤م ُمًٚمؿ صحٞمح ُمـ اًم٘مديٛم٦م اًمٜمًخ ذم شم٤مرة دمدوٟمـٝم٤م اًمتل إبقاب هذه

 ذم إبقاب هذه دمدون اجلديدة اًمٓمٌٕم٤مت سمٕمض ذم أو اًمٓمٌٕم٤مت وذم اهلـ٤مُمش قمغم

 : وهق ظمٓم٠م قمـ ٟمـ٤مؿمئ ظمٓم٠م هذا ُمًٚمؿ صحٞمح

 اإلُمـ٤مم ومٕمؾ ُمـ هل وإٟمام ،ُمًٚمؿ اإلُمـ٤مم صٜمع ُمـ ًمٞم٧ًم إبقاب هذه أن

 ذم ُووٕم٧م وإذا احلؼ ومٝمق اهلـ٤مُمش قمغم ُووٕم٧م إن ومٚمذًمؽ -اهلل رمحف- اًمٜمقوي

 أومهٜم٤م ُمـًٚمؿ صحٞمح صٚم٥م ذم ووٕمٜم٤مـه٤م إذا ٕنٜمـ٤م ،اخلٓمـ٠م ومٝمق ُمًٚمؿ صحٞمح صٚم٥م

 وًمٞمس يمذًمؽ إُمـر وًمٞمس،اعم١مًمػ ُمـًٚمؿ صٜمٞمع ُمـ هل إٟمـام إبقاب هذه سم٠من اًم٘مراء

، اًمّمالة يمت٤مب، اإليـامن يمت٤مب– اًمٙمـت٥م إٓش اًمّمحٞمح»سمـ اعمـٕمروف يمت٤مسمف ذم عمًـٚمؿ

 ومٚمؿ اًمًٜم٦م ذم اعمـ١مًمٗملم أيمثر قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمتـٗم٤مصٞمؾ أُمـ٤م، وـهٙمذا -اًمٓمـٝم٤مرة يمـت٤مب

 . ُمًٚمؿ اإلُمـ٤مم قمـٚمٞمٝم٤م جير

 :ٟم٘مقل اًمتٜمٌٞمف هذا أو  اعمالطمٔم٦م هذه سمٕمد

 : طمٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن ـمريؼ ُمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده صحٞمحف ذم ُمـًٚمؿ روى ىمد

 إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمـ٤من: » ىم٤مل أبٞمف قمــ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمـٌد سمـ قمـ٤مُمر طمدصمٜمل

 وووع اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف وومرش، وؾم٤مىمف ومخذه سملم اًمٞمنى ىمدُمف ضمٕمؾ اًمّمالة ذم ىمٕمد

 وأؿم٤مر، اًمٞمـٛمٜمك ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع، اًمٞمنى ريمٌتف قمغم اًمٞمنى يده

 ش.سم٢مصٌٕمف
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 اإلؿم٤مرة أن قمغم احلدي٨م هبذا يًتدل اًمٕمٍم هذا ذم سمٕمْمٝمؿ أن: اًمِمـ٤مهد

: ىم٤مل اًمزسمػم اسمـ ٕن ح٤مذا؟، اًمًجدشملم وسملم اجلـٚمقس ُمـٓمٚمؼ ذم أجْم٤م شمٙمقن سم٤مإلصٌع

 . اًمّمالة وم٠مـمٚمؼش، اًمّمـالة ذم ىمٕمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من»

 :قمـجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ ُمًـٚمؿ اإلُم٤مم ي١ميد صمؿ

 - أظمرى سمٛم٠ًمخ٦م اًمتذيمػم ؾمٞم٠ميت ٕنف اإلٟمت٤ٌمه أرضمق هٜم٤مك -اهلل قمٌد اسمـ قم٤مُمر قمـ

 :وهذا، طمٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن إمم إؾمٜم٤مده يًقق إول اًمًٜمد ذم

 .آظمره إمم أبٞمف قمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ

 قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ قمجالن اسمـ ـمريؼ وُمـ آظمر إؾمٜم٤مدا يًقق: اًمث٤مين اًمًٜمد ذم

  .اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ رواي٦م ذم اصمٜم٤من اًمت٘مك وم٘مد ،اًمزسمػم اسمـ اهلل

 .طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن: إول

  .قمـجالن اسمـ حمٛمد وهق قمـجالن اسمـ: ـهق وأظمر

 : ىم٤مل

 ىمٕمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من: » ىم٤مل أبٞمف قمـ اًمزسمػم اسمـ قمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ

 .شيدقمق

 إومم اًمرواي٦م ومٗمل،اِتد واعمٕمٜمك اظمـتٚمػ اًمٚمٗمظ أن إٓ،إومم يمـ٤مًمرواي٦م هٜمــ٤م

 ش.ىمٕمد» إظمرى اًمرواي٦م وذمش ضمـٚمس»

 أُمـ٤مش ضمٚمس» سمٚمٗمظ ىم٤مل طمٙمٞمؿ اسمـ قمثامن ـمري٘م٦م ُمـ هل اًمتل إومم وم٤مًمرواي٦م

 أن اًمروايتلم ُمـ يمؾ ذم أـمٚمؼ وم٢مذنش، ىمٕمد» إذا يمـ٤من سمٚمٗمظ ومٝمق قمـجالن اسمـ سمٓمريؼ

 . اًمّمالة ذم اجلٚمقس ذم يمـ٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة

 قمـثامن ـمريؼ ُمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ طمدي٨م سمٕمد ُمًٚمؿ اإلُمــ٤مم ومٕمؾ ُمـ٤م ًمٜمت٤مسمع

 . قمـجالن واسمـ طمٙمٞمؿ اسمـ

 :قمـٛمر اسمـ قمـ ٟمـ٤مومع ـمريؼ ُمـ ؾم٤مىمف ًم٘مد اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمــ
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- وأـمٚم٘مف اجلٚمقس ذيمر ـهٜم٤م أجْم٤م-ش اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يمــ٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 . آظمره إمم

  إومم اًمٓمريؼ ذم اًمرواي خيتٚمػ ـهٜم٤م اًمراوي ًمٙمـ،أجْم٤م ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ ؾم٤مق صمؿ

 . ٟمـ٤مومع قمـ قمـٛمر اسمـ اهلل قمٌٞمد قمـ: هل إومم اًمٓمريؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »قمٛمـر اسمـ قمـ ٟمـ٤مومع قمـ أجقب قمـ: هل إظمرى اًمٓمريؼ

ش ىمٕمد» وسمٚمٗمظ اًمتِمٝمد ذم زي٤مدة ضمـ٤مءت هٜمـ٤م -أن اٟمتٌٝمقا -ش اًمتـِمٝمد ذم ىمٕمد إذا يم٤من

 يمام، اًم٘مٕمقد أـمٚمؼ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٤مت ذم ًمٙمـ،اًمًـ٤مسم٘م٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم شم٘مدم يمٛمـ٤م

 . واوح هق يمام واطمد واعمٕمٜمك اجلٚمقس أـمٚمؼ

ش  اًمٞمنى ريمٌتف قمغم اًمٞمنى يده ووع اًمتِمٝمد ذم ىمٕمد إذا يم٤من: »وم٘م٤مل هٜم٤م أُم٤م

 .شم٘مدم ُم٤م آظمر إمم

 قمٌد سمـ قمكم اًمرواي ي٘مقل قمٛمر اسمـ قمـ: سم٤معمرة أظمرى ـمري٘م٤م ذًمؽ سمٕمد ؾم٤مق

 ومٚمام اًمّمالة ذم سم٤محلَم أقم٨ٌم وأن٤م قمٛمر اسمـ ااهلل قمٌد رآين: »ىم٤مل أنف اعمٕم٤موي اًمرمحـ

 يمـ٤من ويمٞمػ: وم٘مٚم٧مش يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من يمام اصٜمع: »وم٘م٤مل هن٤مين اٟمٍمف

 ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ووع اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يم٤من»يّمٜمع؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .آظمره إمم..ش اًمٞمنى

 هذا أو اجلٚمقس هذا أـمٚم٘م٧م قمٛمر اسمـ قمـ إظمرى اًمرواي٦م هذه ضم٤مءت هٙمذا

 ذم وًمٙمـ اًم٘مٕمقد ذم يم٤من اًمتحريؽ هذا سم٠من سطم٧م ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اًمرواي٦م سمٞمٜمام اًم٘مٕمقد

 أذه٤مٟمٜم٤م ذم اًمرواي٤مت هذه واؾمتحيٟم٤م  ُمًٚمؿ صحٞمح أن ارشمْمٞمٜم٤م إذا، اًمتِمٝمد

 ذم اجلٚمقس ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة ىمٞمدت اًمرواي٤مت هذه ُمـ رواي٦مً  أن ذيمرٟم٤م ُم٤م ًمقضمدٟم٤م

  اًمزسمػم اسمـ رواي٦م همػم ُمـ أظمرى أطمـ٤مدي٨َم  ذم أجْم٤م ضم٤مء اًمذي هق اًم٘مٞمد هذا اًمتِمٝمد

 قمٛمـر اسمـ رواي٦م همػم وُمـ

 اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس عمـ٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن:»  ومٗمٞمـٝم٤م اعمــِمٝمقرة طمجر سمـ وائؾ يمرواي٦م

 وطمـٚمؼ أصــ٤مسمٕمف وىمٌض اًمٞمـٛمٜمك ومخذه قمغم واًمٞمـٛمٜمك اًمٞمـنى ومخذه قمغم اًمٞمنى ووع
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جتف  سم٤مًمًٌـ٤مسم٦م وأؿم٤مر واًمقؾمـٓمك سم٤مإلسمـٝم٤مم  .شهب٤م يدقمـق يـحريمـٝم٤م ومرأ

 وًمٞمس سم٤مًمتـِمٝمد ًمٚمتحريؽ أو ًمإلؿمـ٤مرة ُمـ٘مٞمدة إظمرى اًمرواي٤مت ضمـ٤مءت هٙمذا

 . سم٤مإلـمـالق

 . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ هذا

 هذا ُمـ واًمِمٛمقل اًمٕمـٛمقم طمٞم٨م ُمـ أووح سمٜمص ُمـثال رضسم٧ُم  وىمد آٟمـٗم٤م ىمٚمـ٧م

 ،سم٤مًمتـِمٝمد ُم٘مٞمـدا ضمـ٤مء وًمٙمٜمف واًم٘مٕمـقد اجلـٚمقس أـمٚمؼ اًمذي احلـدي٨م

 صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمـع اًمرضمؾ صـالة: » وؾمـٚمؿ قمـٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمـثال رضسم٧ُم 

 .ش وطمده

 ضمـامقم٦م؟ اًمًـٜمـ ٟمّمكم أن قمغم اًمٕمٛمقم سمـٝمذا ٟمًتدل أن ًمـٜم٤م يّمح ومٝمـؾ

 اًمرضمؾ صـالة: » اًمدًٓم٦م واوح احلديـ٨م أن ُمع اًم٥ًٌم؟ هق ُمـ٤م ،ٓ :اجلقاب

 .شوطمده صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمـع

 هذا ُمـ اجلزئٞم٦م هلـذه اًمٗمٝمـؿ هذا قمغم قمٛمـٚمٝمؿ جير مل اًمًـٚمػ ٕن، ٓ :اجلقاب

 اًمًجدشملم سملم اإلصٌع ِتـريؽ قمغم اًمًـٚمػ قمٛمؾ جير مل،هٜم٤م ه٤م إُمـر يمذًمؽ،اًمٕمـٛمقم

 .هٜم٤مك اًمٕمـ٤مم يمـ٤مًمٜمص ـهٜم٤م اعمٓمٚمؼ وم٤مًمٜمـص اعمـٓمٚمؼ اًمٜمـص هذا ضمـ٤مء وإن

 صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمـع اًمرضمؾ صـالة: » ىم٤مل وهٜمـ٤مكش  ضمـٚمس إذا: » ىم٤مل هٜمـ٤م

 ش وطمده

ـ٤م هٜمـ٤م اًمٕمـٛمقم هبذا ٟمٕمٛمؾ مل
ِ
 اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمـري٤من قمدم وهق، آٟمـٗم٤م ذيمرشمف عم

 طمدي٨م يمؾ جُيٕمؾ وٓ،سمٞمـٜمٝم٤م ُيقومَّؼ أنف إطمـ٤مدي٨م هذه ُمـثؾ ذم ٟم٘مقل ويمذًمؽ،قمٚمٞمف

 ُمٜمـٝم٤م وٟمخرج إطمـ٤مدي٨م سملم ٟمقومؼ وإٟمـام أجْم٤م أظمـر أقمٓم٤مه ُمـ٤م همػم آظمـر طمـٙمام يٕمٓمل

 يمـ٤من: » ؾمـٛمٕمتؿ يمـام اًمرواي٤مت سمـٕمض ذم اعمـٓمٚمؼ اًمتـحريـؽ أن واطمدة ٟمتٞمج٦م هل سمٜمتٞمج٦م

 ُمـ٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمٞمـ٤مٟمف أردت اًمذي هذاش اًمتـِمٝمد ذم: »سم٘مقًمف ُم٘مٞمد هقش ىمٕمد» أوش  ضمٚمـس إذا

 . هذا قمـٛمر اسمـ طمدي٨م طمقل اًمٌحـ٨م ُمـ ضمرة

 ..آظمـر رء
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 صحـٞمح ذم اصمٜملم ـمري٘ملم ُمـ ضمـ٤مء ىمد اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م أن إمم ٟمـٔمريمؿ ًَمَٗم٧مُّ 

 : ُمـًٚمؿ

 . أبٞمف قمــ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمـٌد اسمـ قمـ٤مُمـر قمـ طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن: إومم اًمٓمــريؼ

 . اًمزسمٞمـر اسمـ اهلل قمـٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمــ قمـجالن اسمـ قمــ: إظمرى اًمٓمـرسمؼ

 شمـٍمحي٤م احلدي٨م هذا ذم يذيمر ومل، سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة ُمٕمٚمقم هق يمٛمـ٤م احلـدي٨م ذم

 ويمٛمـ٤مش أؿمـ٤مر: »ىم٤مل وإٟمٛمـ٤م، إصم٤ٌمت وٓ وائؾ طمدي٨م ذم ضمـ٤مء اًمذي ًمٚمتـحريؽ ٟمٗمٞم٤م

 :أن أجْم٤م وطمديثـ٤م ىمديام اجلٚم٤ًمت سمٕمض ذم ذطمٜم٤م

 شمٜمٗمل ٓ ُمـًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد اًمّمح٤ميب هذا رواي٦م ذم اًمًـالم قمٚمٞمف إؿم٤مرشمف

 ،اًمّمدد هذا ذم أن وًمًٜم٤م اًمتـحريؽ

 طمدي٨م، احلدي٨م روى ىمد اًمًجًت٤مين داود أب٤م اإلُم٤مم سم٠من أبلم أن أردت وإٟمـام

ش، حيـريمـٝم٤م وٓ سم٢مصٌٕمف أؿم٤مر»  سمٚمٗمط قمـجالن اسمـ ـمـريؼ اًمثـ٤مين اًمٓمـريؼ ُمـ اًمزسمػم اسمـ

 ىمد اهلل رمحف داود أب٤م ٕن، اًمتحريؽ شمٕمٜمل ٓ اإلؿم٤مرة سم٠من صم٧ٌم ًمق سيح ٟمص ومٝمذا

 . يـحرك وٓ يِمػم اًمرؾمقل رأى اًمزسمػم اسمـ سم٠من روايتف ذم سح

 ُيًـٛمك مم٤م اعمـّمٓمٚمح قمٚمـؿ ذم شمـ٘مرؤوٟمف ىمد ًمـام شمٓمٌٞمؼ حمض طمديثل سمح٨م هٜم٤م أن

 اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمــ: روايتلم ـه٤مهٜم٤م ٟمجد،اعمـٜمٙمر سم٤محلـدي٨م أو اًمِمـ٤مذ سم٤محلـدي٨م

 . اًمزسمػم

 .طمـٙمٞمؿ اسمـ قمثـامن رواي٦م: إومم اًمرواي٦م

 . قمـجالن اسمـ رواي٦م: إظمرى اًمرواي٦م

 قمدم قمغمشحُيـريمـٝم٤م وٓ» ذيمر قمدم قمغم ُمتــٗم٘مت٤من ُمـًٚمؿ صحٞمح ذم اًمروايت٤من ـه٤مشم٤من

 قمـجالن اسمـ قمـ ؾمٜمٜمف ذم داود أبق رواه٤م اًمتل اًمزي٤مدة  هذهش حيريمٝم٤م وٓ» زي٤مدة ذيمر

 . قمـ٤مُمر قمــ

 اًمزي٤مدة؟ هذه ُمـ٤مطمٙمؿ



جدشملم   365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلٚمقس سملم اًًم

 : ٟمـ٘مقل

 ذم يمـ٤من عمـ٤مذا؟ٕنف،ًمٚمتْمٕمٞمػ ُمٜمـ٤مؾم٦ٌم ٕدٟمك ُمرؿمح طمديثف قمـجالن اسمـ: أوٓ

 ُمرشم٦ٌم إمم يرومٕمـقٟمف ٓ طمديثف ي٘مقون اًمذيـ وم٤مًمٕمٚمامء وًمذًمؽ اًمْمٕمػ ُمـ رء طمٗمٔمف

 سم٤محلـًـ اًمرضمؾ طمدي٨م قمغم واحلـٙمؿ، وم٘مط سمحًٜمف حيٙمٛمقن وإٟمـام اًمّمحٞمح احلـدي٨م

 . اًمْمٕمػ ُمـ سمٌمء راويف قمغم ًمٚمحٙمؿ ُمالزم

 : حمٚملم ذم شمٕم٤مرو٤م هٜمـ٤م ٟمجد ومٜمحـ يمذًمؽ إُمـر إذ

 ًمـام ومٛمًـٚمؿ ،قمـجالن اسمـ قمـ اًمزي٤مدة هذه ذم ُمـًٚمام ظم٤مًمػ داود أب٤م أن: إول

 رواي٦م سملم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م جي٥م أنش  يـحريمٝم٤م ٓ ويمـ٤من»  ومٞمـٝم٤م يزد مل قمـجالن اسمـ رواي٦م ذيمر

 قمغم يتٗمقق ُمًـٚمؿ اإلُمـ٤مم سم٠من-اهلل ؿم٤مء إن- يٕمٚمؿ يمٚمٜمـ٤م، داود أيب رواي٦م وسملم ُمًٚمـؿ

 ذًمؽ يٗمٕمؾ ومٚمؿ داود أبق أُمـ٤م، سم٤مًمّمحـٞمح ظمـّمف ىمد يمـت٤مسمف أن طمـٞم٨م ُمـ داود أيب اإلُمـ٤مم

 : احلـدي٨م أخٗمٞم٦م ذم أرضمقزشمف ذم اًمًٞمقـمل ي٘مقل وًمذًمؽ

  وم٘مد همـػمه إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ  وضمد ُمـ٤م أىمقى داود أبق يروي

 يمـت٤مسمف ختـّمٞمص طمٞم٨م ُمـ يم٤مًمٌـخ٤مري ًمٞمس أنف قمـ ومْمال يمـٛمًٚمؿ ًمٞمس داود وم٠مبق

 اًمًٞمقـمل اإلُمـ٤مم ـهذا أودع طمتك ُمـٕمروف وـهذا يمـذًمؽ، ًمٞمس، احلـدي٨م ُمـ سم٤مًمث٤مسم٧م

 :  آٟمٗم٤م ؾمـٛمٕمتؿ يمـام وم٘م٤مل أرضمقزشمف ذم

 وم٘مد همـػمه إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ  وضمد ُمـ٤م أىمقى داود أبق يروي

 قمٜمدـهام صح ُمـ٤م إٓ صحٞمحٞمٝمام ذم يروي٤من ومال وُمًٚمؿ اًمٌخـ٤مري اإلُم٤مُم٤من أُمـ٤م

 ٓ وُمـ٤م يّمح ُمـ٤م ومٞمف ومـٝمذا ُمٕمٚم٘م٤م يرويف ومٞمـام اًمٌخـ٤مري سم٤مؾمتثٜم٤مء، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ

 . ًمٌٞمـ٤مٟمف آظمر جمـ٤مل ًمف وهذ يّمح

 أيب وسملم اًمزي٤مدة هذه يرو ومٚمؿ ُمًٚمؿ سملم آظمـتالف ٟمتٜمٌف أن يٜمٖمل ُمـ٤م أول وم٢مذن

 ومرواه٤م داود

 هذه اعمـًٚمؿ اإلُمـ٤مم يرو مل ًمـامذا، ظم٤مص٤م اٟمت٤ٌمـه٤م اًمٓمـ٤مًم٥م ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ـهٜم٤م

 اًمًٜمـ؟ ذم داود أبق ورواـه٤م اًمزي٤مدة
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 . .ُمٜمف رء إمم أذت وىمد سمٕمد ومٞمام ؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من

ـ اًمرواي٦م ذم وؾمط قمـجالن اسمـ ًَ  صم٘م٦م ومٝمق طمـٙمٞمؿ اسمـ قمثامن أُم٤م وم٘مط احلدي٨م طَم

 ُمٜمف أوصمؼ هق ُمـ خم٤مًمٗم٦م ٕنف ؿم٤مذا طمديثف يم٤من اًمث٘م٦م ذًمؽ قمـجالن اسمـ ُمثؾ ظم٤مًمػ وإذا

 وًمٞمـس طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن رواي٦م ظمالف داود أيب رواي٦م سم٤مقمتٌـ٤مر هل اعمخ٤مًمٗم٦م وهذه

 رء هذا،اًمزي٤مدة هذه يرو مل ُمًــٚمام ٕن ُمًـٚمؿ صحٞمح ذم قمـجالن اسمـ رواي٦م سم٤مقمتـ٤ٌمر

 . صم٤مين

 قمـٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ قمـجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ احلـدي٨م رووا اًمذيـ أن: صمـ٤مًم٨م ورء

 رواه ُمـ يمـؾ رواه يمٛمـ٤م قمـجالن اسمـ قمـ احلـدي٨م رووا يمٚمـٝمؿ، أبٞمف قمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل

 اًمقاطمدة اًمرواي٦م هذه إٓشيـحريمٝم٤م ٓ ويمــ٤من» زي٤مدة ومٞمـٝمـ٤م ًمٞمس طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثٛمـ٤من قمـ

 قمـثامن رواي٦م سملم آٟمـٗم٤م أضمـريٜمـ٤مه٤م اًمتـل اعمـ٘م٤مسمٚم٦م أن شمـريمٜم٤م ومٚمق داود أيب ؾمٜمـ ذم اًمٗمـريدة

ش  يـحريمٝم٤م ٓ ويمـ٤من»سمزي٤مدة داود أيب ؾمٜمـ ذم اًمتل قمـجالن اسمـ ورواي٦م طمـٙمٞمؿ اسمـ

 اعمـ٘م٤مسمٚم٦م هذه  شمـريمٜم٤م إذا، طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن ًمرواي٦م ُمـخ٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م اًمزي٤مدة هذه أن وىمٚمٜمـ٤م

 هذه أن ٟمدعش حيـريمٝم٤م وٓ» سمـزي٤مدة قمـجالن اسمـ قمــ داود أيب رواي٦م ؿمذوذ قمغم اًمداًم٦م

 إمم وٟمـ٠ميت ،شحيـريمٝم٤م ٓ ويمــ٤من» زيـ٤مدة وؿمذوذ وٕمػ إلصمٌـ٤مت يمـ٤مومٞم٦م وهل اعمـ٘م٤مسمٚم٦م

 : ي٠ميت ُمـ٤م ومـٞمٝم٤م ومـٜمجد قمـجالن اسمـ قمـ ضمـ٤مءت اًمتل اًمٓمـرق

 واطمد ـمـريؼ ؾمقى اًمزي٤مدة هذه شمذيمر مل قمـجالن اسمـ قمــ وردت اًمتل اًمٓمـرق يمــؾ

 قمــ احلدي٨م ًمـٝمذا اجلـامقم٦م رواي٦م وهق آظمـر سم٤مقمـت٤ٌمر ؿمـ٤مذة اًمزي٤مدة هذه شُمّمـٌح ومحٞمٜمئذ

 هذا ومـٞمٙمقن داود أيب ؾمٜمـ ذم واطمد ؿمخص رواـه٤م وإٟمـام زي٤مدة دون قمـجالن اسمـ

 قمـجالن اسمـ قمـ احلدي٨م رواه ومـٞمام اًمثـ٘م٤مت ظمـ٤مًمػ ىمد صم٘م٦م وهق اًمقاطمد اًمـِمخص

 اسمـ ُمـخـ٤مًمٗم٦م سم٥ًٌم ؿمـ٤مذة إومم ًمٚمٛمـ٘م٤مسمٚم٦م سم٤مًمٜمًـ٦ٌم اًمزي٤مدة ومتـٙمقن،اًمزيـ٤مدة هذه دون

 هبـ٤م شمـٗمرد أنف سم٤مقمـت٤ٌمر ؿمـ٤مذة اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمـ٘م٤مسمٚم٦م اًمزي٤مدة وشمـٙمقن طمـٙمٞمؿ اسمـ ًمـٕمثامن  قمـجالن

 اسمـ قمــ احلـدي٨م رووا اًمذيـ اًمثـ٘م٤مت ذًمؽ ذم ُمـخ٤مًمٗمـ٤م قمـجالن اسمـ قمــ واطمـد صم٘م٦م

 ومـٞمٝم٤م ُي٘مؾ مل إن أطمـقاهل٤م أطمًـ ذم ؿم٤مذة اًمزي٤مدة هذه ومتٙمقن،اًمزي٤مدة هذه سمدون قمـجالن

 وإٟمـام سم٤مٓشمٗم٤مق صم٘م٦م وًمٞمس قمـجالن اسمـ هق قمـٚمٞمف آظمـتالف دار اًمذي ٕن ُمٜمَٙمَرة إٟمــٝم٤م
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 . آٟمـٗم٤م ذيمرُت  يمـام احلـدي٨م طمًـ ـهق اًمث٘م٦م دون هق

 أوصمؼ هق ُمـ ظمـ٤مًمٗمف ٕنـف قمـجالن اسمـ إمم ضمـزُم٤م اخلـٓم٠م ٟمٜمًـ٥م: إومم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م قمغم

 .طمـٙمٞمؿ سمـ قمـثامن وهق ُمٜمـف

 اىمتْمتف يمـام قمـجالن اسمـ ُمـ اخلـٓم٠م يٙمقن أن يٛمٙمـ ٟمـ٘مقل: إظمـرى اعمـ٘م٤مسمٚم٦م قمغم

 اسمـ قمـ رواه اًمذي اًمث٘م٦م اًمراوي ذاك ُمـ اخلـٓم٠م يـٙمقن أن ويـٛمٙمـ إومم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م

 اسمـ قمــ احلـدي٨م رووا اًمذيـ رووـه٤م اًمذيـ اًمث٘مـ٤مت ظمـ٤مًمػ وىمد اًمزي٤مدة هذه قمـجالن

 اسمـ يـٙمقن أن يٛمـٙمـ،اًمث٤مٟمٞم٦م اعمـ٘م٤مسمٚم٦م ذم هذا ُي٘م٤مل أن يٛمٙمــ،زي٤مدة دون قمـجالن

 رواي٦م ذم اًمرواي٦م هذه زاد اًمذي اًمٗمرد ُمـ اًمقـهؿ يـٙمقن أن ويـٛمٙمـ وهؿ، هق قمـجالن

 .قمـجالن اسمـ

 اًمراضمــح؟ هق ُمـ٤م

 ذم يمـ٤من ُمـ٤م سمًٌــ٥م قمـجالن اسمـ أن اعمـحتٛمؾ ُمـ ٕنـف ذًمؽ، أقمــٚمؿ اهلل: ٟمـ٘مقل

  اجلـ٤مدة قمغم احلـدي٨م يروي احلـدي٨م أهمـٚم٥م ذم ٟمـٗمًف هق يمـ٤من اًمْمٕمػ ُمـ رء طمٗمٔمف

 هق وم٠مصــ٤مب دوٟمــٝم٤م اًمرواة قمـٜمف احلـدي٨م ومتٚم٘مك،اًمزي٤مدة هذه دون آؾمـت٘م٤مُم٦م وقمغم

 . هؿ وأصـ٤مسمقا 

 ُمٜمـف اًمرواي٦م هذه ومتــٚم٘مك وٕمـٗمف سم٥ًٌم وذًمؽ سمـٝم٤م حُيدث أطمـٞم٤مٟم٤م يمـ٤من أنـف ويـٛمٙمـ

 اىمـتْم٧م يمٛمـ٤م قمـجالن اسمـ ُمـ اخلـٓم٠م يـٙمقن أن يـٛمٙمـ آطمـتامل هذا قمغم وطمـٞمٜمئذ صم٘م٦م

 . قمـجالن اسمـ رواي٦م وسملم طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثٛمـ٤من رواي٦م سملم  إومم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م إًمٞمف اخلـٓم٠م ٟمـ٦ًٌم

 قمـحالن اسمـ ُمـ اًمثـ٤مٟمٞم٦م اعمـ٘م٤مسمٚم٦م ذم اخلـٓم٠م سم٠من اجلـزم ذم ُمؽمددة شمـٌ٘مك اًمٜمٗمس وًمـٙمـ

 .اًمزيـ٤مدة هذه قمـجالن اسمـ قمــ روى اًمذي اًمث٘م٦م ظمـ٤مًمٗمقا  اًمث٘م٤مت ٕن

 رضب جيـقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم شمّمحٞمـحٝم٤م جيـقز ٓ اًمزي٤مدة هذه أن اعمـٓم٤مف ٟمـٝم٤مي٦م ًمٙمــ

 طمًـ إؾمـٜم٤مد وـهق صم٤مسم٧م اإلؾمـٜم٤مد هذا أن سمزقمـؿ سمـٝم٤م طمجر اسمـ وائؾ طمـدي٨م

 إذا إٓ طمًـ ومٞمـف ُي٘مـ٤مل أن إصؾ قمـجالن اسمـ يرويف طمدي٨م يمؾ ٟمـٕمؿ: وأىمقل

 . ي٘متْمٞمف سمـام طمـديثف قمغم حُيـٙمؿ ومحٞمٜمئذ ُمـ٤م طمدي٨م ذم قمـجالن اسمـ ظمـٓم٠م صم٧ٌم
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 -ُمـثال- إؾمـح٤مق يم٤مسمـ اًمْمـٕمػ ُمـ رء ومٞمف يـٙمقن راوٍ  يمؾ  ؿم٠من يمذًمؽ

 .ُمٜمـف أوصمؼ ـهق عمـ ُمـخ٤مًمٗمتف صم٧ٌم إذا إٓ حيًـ قمـجالن اسمـ يمحديـ٨م ومحديـثف

 اًمذي اًمتـخريـ٩م إطمـ٤مدي٨م، شمـخري٩م ذم أن اًمدىم٦م وـهٜم٤م ٟمـٔمرٟمـ٤م إذا هذا وقمـغم

 احلـدي٨م قمـٚمؿ أـهٛمٞم٦م إمم شمٞم٘مٔمقا  طمـلم اًمٞمقم اعمـًٚمؿ اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمٙمــثػم قمٚمــٞمف اٟمـٙم٥م

 ُمـقوٕمٞم٤م ٟم٘مدا جيرون أهنـؿ ومٚمٛمجرد واًمتـْمٕمٞمػ، واًمتّمحٞمح واًمتٕمديؾ واجلـرج

 ومٞم٘مـقًمقن دوٟمـف ُمـ إمم ويٜمـٔمرون ومقىمف ُمـ إمم يـٜمٔمرون هذا قمـجالن اسمـ طمدي٨م يمـٛمثؾ

  اًمٜمـٔمر، ُيدىم٘مقا  أن دون طمًــ إؾمـٜم٤مد هذا

 أو اًمٚمٗمظ هبـذا قمـٜمف اًمرواي٤مت اشمٗم٘م٧م وهؾ،أوٓ ُمٜمـف أوصمؼ هق ُمـ ظمـ٤مًمػ هؾ

 .صمـ٤مٟمٞم٤م اًمزيـ٤مدة هبذه

 اإلؾمـٜم٤مد قمغم ومٞمـحٙمؿ يتـنع أن اًمٕمـٚمؿ ًمـٓم٤مًم٥م يٜمٌـٖمل ٓ سم٠منـف يتٌلم ـهٜم٤م وُمـ

 قمغم احلـٙمؿ ي٘متيض اًمـًٜمد هذا ذم ذيمـرهؿ ضمـ٤مء اًمذيـ اًمرضمـ٤مل أن سمٛمجرد سم٤محلـًـ

 إظمرى سم٤مٕطمـ٤مدي٨م اإلؾمـٜم٤مد هبذا اخلـ٤مص سمحـثف ُي٘م٤مسمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤محلـًـ إؾمـٜم٤مدـهؿ

 . ظم٤مومٞمـ٤م قمٚمٞمف يمـ٤من ُمـ٤م ًمف يتٌلم وم٘مد

 ذم اًمًـجدشملم سملم اإلؿمـ٤مرة طمـدي٨م ُمـ اًمٜمـ٤مطمٞم٦م هذه سمٞمـ٤من ذم يمـٗم٤مي٦م اًم٘مدر وسمـٝمذا

 . ٟمـٗمٞمـ٤م أو إصمـ٤ٌمشمـ٤م اًمّمـالة

 (04 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 السجدتني؟ بني اإلصبع حتريؽ يرشع هؾ

 اًمًجدشملم؟ سملم اجلٚم٦ًم ذم حيريمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك، اإلصٌع :مداخؾة

 .هذا صح ُم٤م: الشقخ

 (11:27:24( /6) راسمغ ومت٤موى) 
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 السجدتني بني اإلصبع حتريؽ يرشع هؾ

 [:اإلمام قال]

 اًم٘مٞمؿ اسمـ أن ذًمؽ ذم وقمٛمدشمف اًمًجدشملم سملم إصٌٕمف حيرك سمٕمْمٝمؿ رأج٧م :تـبقف

 ؾمقى ُمًتٜمدا ومٞمف ًمف أقمٚمؿ وٓ اًمتِمٝمد ذم اًمتحريؽ ذيمر يمامش اعمٕم٤مد زاد» ذم ذيمره

 ختري٩م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] ذًمؽ ذم اًم٘مقل ِترير ومقضم٥م هذا وائؾ طمدي٨م ذم ؿم٤مذة رواي٦م

 [.اًمرواي٦م ؿمذوذ قمغم ودًمؾ احلدي٨م

 ([204) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 السجدتني بني باإلصبع اإلصارة

 ِتريؽ قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اؾمتدل اًمًجدشملم سملم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة :مداخؾة

 اعمٓمٚمؼ أومراد سمٕمض ذيمر أن: وهل أصقًمٞم٦م سم٘م٤مقمدة اًمًجدشملم سملم اجلٚم٦ًم ذم إصٌع

 اًمتل إطم٤مدي٨م هق اعمٓمٚمؼ أن: وىم٤مًمقا  شم٘مٞمٞمده، يًتٚمزم ٓ اعمٓمٚمؼ طمٙمؿ يقاومؼ سمحٙمؿ

 هق هذا وطمريمف، هذا ومٕمؾ.. وطمريمف يمذا ومٕمؾ اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يم٤من قم٤مُم٦م، ضم٤مءت

 ُمـ يًتٚمزم ٓ إذاً : وم٘م٤مًمقا  هٙمذا، ومٕمؾ ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس إذا يم٤من هق: واعم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ،

 اًم٘م٤مقمدة وهذه شم٘مٞمٞمده، يًتٚمزم اعمٓمٚمؼ طمٙمؿ واومؼ سمحٙمؿ اعمٓمٚمؼ أومراد سمٕمض ذيمر

 طمدي٨م ذم اًمقاردة اًمزي٤مدة قمغم طمٙمٛمتؿ ىمد أنٙمؿ قمرومٜم٤م أن سمٕمد سمِم٠مهن٤م اًمتقوٞمح ٟمريد

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قمرومٜم٤م وم٢مذا ؿم٤مذة،ش ؾمجد صمؿ: »زي٤مدة سم٠من وهمػمه اًمٓمٞم٤مًمز داود أيب

 ة؟اعمذيمقر إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة سم٤مؾمتخدام اعم٠ًمخ٦م قمـ جي٤مب ومٙمٞمػ ؿم٤مذة، أهن٤م احلديثٞم٦م

 صح٤ميب طمدي٨م ذم شمٙمقن ٓ هذه ًمٙمـ ومٞمٝم٤م يمالم ٓ ُمًٚمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة: الشقخ

 وؿ ومٞمج٥م ىمٞمد، ُمـ وُمٜمٝمؿ أـمٚمؼ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ روايتف، ذم اًمرواة ومٞمف اظمتٚمػ واطمد

 إىمرب سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م واًمرواي٤مت إًمٗم٤مظ هذه يمؾ طمٞمٜمئذٍ 

 يذيمر مل ضمٚمس، إذا يم٤من: ي٘مقل اًمذي اًمقاطمد اًمراوي هب٤م ِتدث اًمتل يم٤مًمّمالة

 اًمذي اًمث٘م٦م وأظمر اًمزسمػم، سمـ اهلل قمٌد إمم أو ُمثالً  قمٛمر اسمـ إمم يٜمًٌف هق ًمٚمتِمٝمد،
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 أن: ٟم٘مقل أن ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع وٓ قمٛمر اسمـ إمم يٜمًٌف أجْم٤مً  هق ًمٚمتِمٝمد، ضمٚمس إذا: ي٘مقل

 ضمٚمس إذا: ي٘مقل وشم٤مرةً  اإلـمالق، ًمٞمٕمٓمل ُمٓمٚم٘م٤مً  ضمٚمس إذا: ي٘مقل شم٤مرة يم٤من قمٛمر اسمـ

 وًمف روايت٤من أنف اًمقاطمد اًمراوي ذم يتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ اًمت٘مٞمٞمد، ًمٕمٞمٓمل ًمٚمتِمٝمد

 .ظم٤مص وهق اًمت٘مٞمٞمد وشم٤مرة وأؿمٛمؾ قم٤مم وهق واإلـمالق شم٤مرة ُم٘مّمدان،

 اًم٘مرآن ذم ٟمّم٤من أو طمديث٤من ضم٤مء إذا ومٞمام شم٘م٤مل أن يٛمٙمـ إُم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤مًم٘م٤مقمدة

 حيٛمؾ ٓ: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ طمٞمٜمئذٍ  ُمٕمٞمٜم٦م ىمْمٞم٦م وذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمـ اًمٙمريؿ

 أفمـ ُمثالً  هق يمام إظمرى قمـ إطمدامه٤م خمتٚمٗم٦م ىمْمٞم٦م إذا إُم٤م اعم٘مٞمد، قمغم اعمٓمٚمؼ

٦ٌَمٍ  َِتِْريرُ  َأوْ : ▬أي٤مت سمٕمض ذم أن اًمٗم٘مف، أصقل إئٛم٦م يمت٥م ُمذيمقر  [89:اح٤مئدة]♂ َرىَم

٦ٌَمٍ  وَمَتْحِريرُ : ▬أظمرى أي٤مت سمٕمض ذم  شم٘مٞمد شمٚمؽ ي٘م٤مل ٓ ومٝمٜم٤م [92:اًمٜم٤ًمء]♂ ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َرىَم

 قمـ إطمدامه٤م اعم٠ًمخ٦م ٟٓمٗمٙم٤مك ىمٞمده٤م قمغم وهذه إـمالىمٝم٤م قمغم دمرى شمٚمؽ وإٟمام هبذه،

 واطمد راوي قمـ شمدرو هل: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، أبداً  يمذًمؽ اعم٠ًمخ٦م ًمٞم٧ًم وهٜم٤م إظمرى،

 .يٙمٛمؾ مل ُمـ وُمٜمٝمؿ أيمٛمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٜمف، احلدي٨م هذا وٌط ذم اًمرواة اظمتٚمػ

 ٕهن٤م ُم٘مٌقًم٦م: ًمٞم٧ًم أو ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م وزي٤مدة احلدي٨م قمٚمؿ ُمقوقع يدظمؾ وهٜم٤م

 إـمالىمف قمغم يٕمٛمؾ اإلـمالق هذا سم٠من ٟم٘مقل أن يّمح ٓ هلذا اًمث٘م٤مت، رواي٤مت ظم٤مًمٗم٧م

 .واطمد أجْم٤مً  واًمراوي ُمقطمد اعمقوقع ٕن ىمٞمده: قمغم وذاك

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٜمدي ُم٤م هذا

 اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ أطمد أن اًمرواي٤مت يمؾ ذم ٟمجد ٓ أنٜم٤م: ذًمؽ ي١ميد

 ُمثالً  جيٞمز اعمٓمٚمؼ سم٤معم٘مٞمد، ويٕمٛمؾ سم٤معمٓمٚمؼ يٕمٛمؾ: أي سم٤مسمف، همػم قمغم هق اًمذي

 اجلٚم٦ًم ذم أصٌٕمف يرومع يم٤من اًمذي ُمـ ضمٚمس، إذا: ىم٤مل ٕنف اًمًجدشملم: سملم اًمتحريؽ

 ومٞمٝم٤م ؿمذ اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ٟمتتٌع إٟمام أطمد، ٓ اًمًٚمػ؟ ُمـ اًمًجدشملم سملم

 سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م ووؿ اًمٓمرق مجع سمٕمد إٓ يتٌلم ٓ وذًمؽ ي٘مٞمٜم٤مً  وأظمٓم٠م اًمراوي

 .واطمدة ىمْمٞم٦م أهن٤م إـمالىم٤مً  ومٞمٝم٤م يِمؽ ٓ سمٜمتٞمج٦م اًم٤ٌمطم٨م ؾمٞمخرج طمٞمٜمئذٍ 

 صالة صٗم٦م ذم ُمثالً  ي٘مقل إُمثٚم٦م، سمٕمض ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل هٜم٤م ُمـ

 صمؿ... احلرب صالة.. اخلقف صالة: ٟمققم٤مً  قمنم مخ٦ًم ٟمحق ومٞمٝم٤م ضم٤مء ىمد: اخلقف
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 اًمراوي يرى ٕنف ح٤مذا؟ وم٘مط، أنقاع ؾمٌٕم٦م ٟمحق اًمرواي٤مت هذه ُمـ يًتّمٗمك: ي٘مقل

 هذه سملم جيٛمع ومٝمق يٜم٘مص سمٕمْمٝمؿ يزيد سمٕمْمٝمؿ اًمرواي٤مت قمٜمف ختتٚمػ اًمقاطمد

 ُمـ صٗم٦م ذم صح٤ميب قمغم ظمالوم٤مً  رأى يمٚمام همػمه سمٞمٜمام واطمداً  ٟمققم٤مً  وجيٕمٚمٝم٤م اًمرواي٤مت

 احلدي٨م قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ هذا دىمٞمؼ ُمـ ًمٞمس ُم٤م هذا ُمًت٘مٚم٦م، هٞمئ٦م جيٕمٚمٝم٤م اًمّمٗم٤مت هذه

 .اًمٜمٌقي

 (11:26:07/أ23: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 

 الجاىٔ٘ الطحدٗ

 ميَا ّالسفع
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 مـفا والرفع الثاكقة، السجدة

 :020-008 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة
 اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة ويًجد ،أطمٞم٤مٟم٤م اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف ويرومع ،وضمقسم٤م يٙمؼم صمؿ

 .إومم ذم صٜمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ويّمٜمع أجْم٤م، ريمـ وهل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر» اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة ويًجد يٙمؼم يم٤من صمؿ

 صمؿ. أيمؼم اهلل: شم٘مقل صمؿ: »- ؾمٌؼ يمام - اًمًجدشملم سملم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من أُمره أن سمٕمد

 [ش. يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ] ُمٗم٤مصٚمؽ، شمٓمٛمئـ طمتك شمًجد
 .  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

ش. ُمٙمؼماً  رأؾمف يرومع» صمؿ إومم، ذم صٜمع ُم٤م ُمثؾ اًمًجدة هذه ذم يّمٜمع ويم٤من

 صمؿ: »- ُمر يمام - اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمًجدة أُمره أن سمٕمد ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر

 ش.ومٞمٙمؼم رأؾمف، يرومع

 مت٧م وم٘مد ذًمؽ: ومٕمٚم٧م وم٢مذا[ وؾمجدة: ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »]ًمف وىم٤مل

 .شصالشمؽ ُمـ اٟمت٘مّم٧م ؿمٞمئ٤ًم: ُمٜمف اٟمت٘مّم٧م وإن صالشمؽ،
 .  أطمٞم٤مٟم٤مً   يديف يرومع ويم٤من

 ([3/805) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]





 

َا االضرتاح٘ جلط٘  ٍّٔئت

 فَٔا اخلالف ّذكس





ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  379 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 فقفا اخلالف وذكر وهقئتفا آْشِساَحةِ  َجْؾَسة  

 :آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم قمٜمقان ِت٧م 024-022 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 يمؼم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمٜمٝمقض وأراد اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا 

 .وضمقسم٤م
 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف ويرومع

 يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدٓ، اًمٞمنى، رضمٚمف قمغم ىم٤مقمدا يٜمٝمض أن ىمٌؾ ويًتقي

 .ُمقوٕمف إمم قمٔمؿ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ُمقوٕمف امم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدًٓ: اًمٞمنى رضمٚمف قمغم  ىم٤مقمداً  يًتقي صمؿ
: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث: سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ هقش: ىم٤مقمًدا يًتقي صمؿ: »ىمقًمف

 رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومٞمّمكم ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ

 .إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم، صمؿ ىم٤مقمدًا، اؾمتقى ريمٕم٦م: أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف
 واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/073» واًمٜم٤ًمئل ،ش0/010ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أظمرضمف

اء ظم٤مًمد قمـ اًمثََّ٘مٗمل اعمجٞمد قمٌد سمـ اًمقه٤مب قمٌد قمـش 035 و 2/024»  أيب قمـ احلَذَّ

 .سمف:. .. ومٞم٘مقل ي٠متٞمٜم٤م احلُقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: ىم٤مل ىِمالسم٦م
 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا
 وم٢مذا يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف: سمٚمٗمظ - خمتٍماً  - ظم٤مًمد قمـ ُهِمٞمؿ شم٤مسمٕمف وىمد

 .ىم٤مقمداً  يًتقي طمتك يٜمٝمض مل صالشمف: ُمـ وشمر ذم يم٤من
 أجْم٤ًم، واًمٜم٤ًمئل ،ش0/034» داود وأبق ،ش2/241» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 وصححف. واًمٌٞمٝم٘مل اًمٓمح٤موي، ويمذا ،ش032» واًمدارىمٓمٜمل ،ش2/79» واًمؽمُمذي

 .واًمدارىمٓمٜمل اًمؽمُمذي،



 381   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 ُمـش 2/023» اًمٌٞمٝم٘مل ويمذا ،ش2/240ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد

 ذم سمٜم٤م ومّمغم احلقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ ضم٤مءٟم٤م: ىم٤مل ىِمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ وُهٞم٥م ـمريؼ

 يمٞمػ أريٙمؿ أن أريد وًمٙمـ اًمّمالة: أريد وُم٤م سمٙمؿ ٕصكم إين: وم٘م٤مل هذا، ُمًجدٟم٤م

 .يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م

 ؿمٞمخٜم٤م صالة ُمثؾ: ىم٤مل صالشمف؟ يم٤مٟم٧م ويمٞمػ: ىمالسم٦م ٕيب وم٘مٚم٧م : أجقب ىم٤مل

 .- ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو: يٕمٜمل - هذا

 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وإذا اًمتٙمٌػم، يتؿ اًمِمٞمخ ذًمؽ ويم٤من: أجقب ىم٤مل

 .ىم٤مم صمؿ إرض، قمغم واقمتٛمد ضمٚمس،
 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من: سمٚمٗمظ ٟمحقه أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد شم٤مسمٕمف وىمد

 .ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدًا، اؾمتقى ومٞمٝم٤م: ي٘مٕمد ٓ اًمتل واًمث٤مًمث٦م إومم
 ش. 54 - 5/53» وأمحد ،ش2/415» اًمٓمح٤موي أظمرضمف
 .ذـمٝمام قمغم أجْم٤مً  صحٞمح وهق

 وهق - اًم٤ًمقمدي مُحَٞمد أبق ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .- هذا سمٕمد أيت
 أهؾ سمٕمض قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »-احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد- اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمد

 .شأصح٤مسمٜم٤م وسمٕمض إؾمح٤مق، ي٘مقل وسمف. اًمٕمٚمؿ
 سمف ىم٤مل وىمد ،ش شآؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم» سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يٕمرف اجلٚمقس وهذا: »ىمٚم٧م

 إطمرى وهق ،ش0/000ش »اًمتح٘مٞمؼ» ذم يمام ٟمحقه: أمحد وقمـ داود، ويمذا اًمِم٤مومٕمل،

 .هل٤م ُمٕم٤مرض ٓ اًمتل اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع قمغم احلرص ُمـ قمٜمف قمرف ح٤م سمف:
 اهلل قمٌد أب٤م رأج٧مش: »0/57ش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مٟمئ اسمـ ىم٤مل وىمد

 اؾمتقى ورسمام إظمػمة، اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مم إذا يديف قمغم يتقيم٠م رسمامش أمحد اإلُم٤مم: يٕمٜمل»

 .شيٜمٝمض صمؿ ضم٤مًم٤ًًم،
ش: 0/047/2ش »اعمروزي ُم٤ًمئؾ» ذم ىم٤مل وم٘مد راهقيف: سمـ إؾمح٤مق اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  380 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 .شؿم٤مسم٤مً  أو يم٤من ؿمٞمخ٤مً  وي٘مقم: يديف قمغم يٕمتٛمد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ اًمًٜم٦م ُمْم٧م»
 .ش83 - 2/82ش »اإلرواء» واٟمٔمر

 صمٌقت ًمٕمدم اًمّمقاب: وهق ،ش4/024ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ اإلُم٤مم واؾمتحٌف

 شمٕم٤ممم سمحقًمف ذًمؽ ؾمٜمٌلم يمام يث٧ٌم: ٓ خي٤مًمٗمٝم٤م مم٤م ضم٤مء ُم٤م ويمؾ اًمًٜم٦م، هذه يٕم٤مرض ُم٤م

 .وىمقشمف
 ىمٓمٕم٦م هقش ُمقوٕمف امم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدًٓ: اًمٞمنى رضمٚمف قمغم: »ىمقًمف

 .قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ
 صش ]اًمريمقع» ذم سمٓمقًمف ذيمره ؾمٌؼ وىمد. وهمػمهش 2/023» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

615 .] 

 ذم واردة هذه آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم يمقنش 2/215» اًمٓمح٤موي إٟمٙم٤مر أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف

 ذم احل٤مومظ ذًمؽ قمغم ٟمٌف وىمد شمرى، يمام ومٞمف وم٢مهن٤م واوٌح: ظمٓم٠مٌ  محٞمد أيب طمدي٨م

 وإٟمام اًمٓمح٤موي: ُمـ ذًمؽش 3/444» اًمٜمقوي واؾمتٖمرب ،ش3/488ش »اًمتٚمخٞمص»

 .محٞمد أيب طمدي٨م ذم رواي٦مٍ  قمغم إٟمٙم٤مره ذم اقمتٛمد
 قمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٞمًك ـمريؼ ُمـش 0/007» داود وأبق هق، أظمرضمٝم٤م

 ُمـ ويم٤من - أبقه ومٞمف جمٚمس ذم يم٤من أنف: ؾمٝمؾ سمـ قمٞم٤مش قمـ قمٓم٤مء قمٛمروسمـ اسمـ حمٛمد

 اًم٤ًمقمدي مُحٞمد وأبق أؾمٞمد وأبق هريرة أبق اعمجٚمس وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 سمّمالة أقمٚمٛمٙمؿ أن٤م: محٞمد أبق وم٘م٤مل اًمّمالة، شمذايمروا أهنؿ: قمٜمٝمؿ اهلل ريض وإنّم٤مر

 ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع ح٤م أنف: وومٞمف. احلدي٨م ومذيمر... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .يتقرك ومل ىم٤مم، إومم: اًمريمٕم٦م
 شمٗمرد ٕنف وٕمٞمٗم٦م: - يتقرك ومل: ىمقًمف وهل - اًمزي٤مدة هذه أن: واجلقاب: ىمٚم٧م

 .-شاًمريمقع» ذم ؾمٌؼ يمام- جمٝمقل وهق ُم٤مًمؽ، سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٞمًك هب٤م

 ذم يمام - اجلٚم٦ًم هذه إصم٤ٌمت ُمـ خي٤مًمٗمٝم٤م سمام إظمذ ًمٙم٤من صمٌت٧م: ًمق أهن٤م قمغم

 يمام - اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌِم ٟم٤مومٞم٦م، وهذه ُمثٌِت٦م، ٕهن٤م أومم: - اًمّمحٞمح احلدي٨م



 382   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 .- اًمٗم٘مف أصقل ذم شم٘مرر
 سم٠من - اًمّمح٦م ذم شمٕم٤مدهلام ومرض قمغم - اًمروايتلم سملم اجلٛمع اعمٛمٙمـ ُمـ أنف قمغم

 ومال إومم: اًمرواي٦م ذم اًمث٤مسم٧م آومؽماش شمٜمػ ومل اًمتقرك، ٟمٗم٧م اًمرواي٦م هذه: ي٘م٤مل

 .أقمٚمؿ واهلل. سمٕمٞمداً  آطمتامل هذا يم٤من وإن شمٕم٤مرض،
 قمٜمدش: صالشمف اعمزء» طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم اجلٚم٦ًم هذه ذيمر ضم٤مء وىمد هذا،

 ش. 00/30» اًمٌخ٤مري

 سمف وسح اًمرواة، سمٕمض ُمـ وهؿ ومٞمف ذيمره٤م أن إمم ٟمٗمًف هق أؿم٤مر ىمد ًمٙمـ

 .شأؿمٌف وهقش: »3/488ش »اًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل ًمٚمح٤مومظ،ش اًمٗمتح» ذم يمام اًمٌٞمٝم٘مل:
 اًمتٜمٌٞمف ومقضم٥م اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م هذه خي٤مًمػ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روي أنف واقمٚمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هديف خم٤مًمٗم٦م ذم ومٞم٘مع ُمٖمؽم، هب٤م يٖمؽم ًمئال قمٚمٞمٝم٤م:
 إمم ريمٌت٤مه وىمٕم٧م ؾمجد: ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: ومٛمٜمٝم٤م

 وإذا إسمٓمٞمف، قمـ وضم٤مرم يمٗمٞمف، سملم ضمٌٝمتف ووع ؾمجد: ومٚمام يمٗم٤مه، شم٘مع أن ىمٌؾ إرض

 .ومخذيف قمغم واقمتٛمد ريمٌتٞمف، قمغم هنض هنض:
 أنف هٜم٤مك وذيمرٟم٤م ،[706 صش ]اًمًجقد» ذم ُم٣م يمام وهمػمه، داود أبق أظمرضمف

ش: 3/446» اًمٜمقوي وىم٤مل أبٞمف، قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد رواي٦م ُمـ ٕنف ُمٜم٘مٓمع:

 أبٞمف ُمـ يًٛمع مل أنف قمغم احلٗم٤مظ اشمٗمؼ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد ٕن وٕمٞمػ: طمدي٨م»

 .شيدريمف ومل ؿمٞمئ٤ًم،
 ُصدور قمغم اًمّمالة ذم يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل هريرة: أيب طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 .ىمدُمٞمف
 اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح قمـ إًمٞم٤مس سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـش 2/81» اًمؽمُمذي أظمرضمف

 .قمٜمف

: - إي٤مس: وي٘م٤مل - إًِمٞم٤مس سمـ وظم٤مًمد: »وىم٤ملش 2/024» اًمٌٞمٝم٘مل وذيمره

 هق: اًمتقأُم٦م ُمقمم وص٤مًمح احلدي٨م، أهؾ قمٜمد: »وزاد اًمؽمُمذي، ىم٤مل ويمذاش. وٕمٞمػ



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 .شٟمٌٝم٤من اؾمٛمف: ص٤مًمح وأبق ص٤مًمح، أيب سمـ ص٤مًمح
 .اظمتٚمط ىمد يم٤من أجْم٤ًم: وٕمٞمػ وهق: ىمٚم٧م
 إرض، ُمـ وأنٗمف ضمٌٝمتف يٛمّٙمـ ويم٤من: ًمف طمدي٨م ذم ضمٌؾ: سمـ ُمٕم٤مذ قمـ: وُمٜمٝم٤م

 .يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ اًمًٝمؿ يم٠منف ي٘مقم صمؿ

 .شيمذاب وهق ضَمْحَدر، سمـ اخلَِّمٞم٥م وومٞمفش: »2/035» اهلٞمثٛمل ىم٤مل
 .اًمث٤مسمت٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م اعمٕم٤مرو٦م اهلٞمئ٦م هذه شمّمح ٓ أنف اًمٌٞم٤من هذا ُمـ ًمؽ فمٝمر وم٘مد

 رؾم٤مًم٦م وذمش 86 - 0/85ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمد وم٘مد ذًمؽ: وُمع

 هنض إذا يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف وٟمٗمك ،ش202ش »اًمّمالة»

 ضمٚم٦ًم ذم مُحٞمد وأيب ُم٤مًمؽ طمدي٨م قمـ - وهمػمه ًمٚمٓمح٤موي شمٌٕم٤مً  - وأضم٤مب

 وأظمذه أؾمـ طمٞمٜمام ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من إِٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: آؾمؽماطم٦م

 اًمًٜم٦م رد سمٛمثٚمف جيقز ٓ ظم٤مـمئ، فمـ وهذا! وشمنميٕم٤مً  شمٕمٌداً  يٗمٕمٚمٝم٤م مل وأنف اًمٚمحؿ،

 ؿمخّم٤ًم: قمنم سمْمٕم٦م سمٚمٖمقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع رواه٤م ىمد يم٤من إذا ٓؾمٞمام اًمّمحٞمح٦م:

 ًمٚمٕم٤ٌمدة: ٓ ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف إضمٚم٦م ه١مٓء قمغم خيٗمك أن جيقز ومٙمٞمػ

 ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روى اًمذي وهق - قمٜمف اهلل ريض احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ وومٞمٝمؿ ؾمٞمام ٓ

 اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع :-ش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ًمف

ـْ  يٕمٚمٛمف صمؿ ه١مٓء، قمغم ذًمؽ خيٗمك ومٙمٞمػ ـْ  ضم٤مء َُم  ُمثؾ - ىمرون سمٕمدة سمٕمدهؿ ُِم

 َوإِنَّ ▬ اًمٔمـ ؾمقى سمره٤من وٓ ذًمؽ قمغم هلؿ دًمٞمؾ وٓ ،- اًم٘مٞمؿ واسمـ اًمٓمح٤موي،

َـّ  ـَ  ُيْٖمٜمِل َٓ  اًمٔمَّ  اًمٓمح٤موي ُمثُؾ  اًمًٌٞمؾ هذا يًٚمؽ أن قمجٌل وًمٞمس! ؟♂ؿَمٞمْئ٤ًم احلَؼِّ  ُِم

 يٜمتٝمل ٓ اًمذي قمجٌل وًمٙمـ -ٟم٤مدراً  إٓ- طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ًمت٠مجٞمد ٟمٗمًف ٟمّم٥م اًمذي

 وًمٙمـ! رايتٝم٤م وراومع ًمقائٝم٤م، وطم٤مُمؾ اًمًٜم٦م، ٟم٤مس وهق اًمًٌٞمؾ هذا اًم٘مٞمؿ اسمـ ؾمٚمقك

 ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمٙم٤مً  إإلُم٤مم اهلل ورطمؿ! يمٌقات سمؾ يمٌقة: ُمـ ضمقاد ًمٙمؾ سمد ٓ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف: وُمردود رادّ  إٓ أطمد
 ذيمره سمحدي٨م اًمٞمديـ قمغم آقمتامد شمرك قمغم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اطمت٩م ًم٘مد ٟمٕمؿ:

 قمغم اًمرضمؾ يٕمتٛمد أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قمٛمر اسمـ قمـش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ذم



 384   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤مضمٚم

 .اًمّمالة ذم هنض إذا يديف
 سمـ حمٛمد هب٤م شمٗمرد صحٞمح٦م: همػم زي٤مدة. هنض إذا: احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف وًمٙمـ

 .اخلٓم٠م يمثػم وهق اًمٖمزال، اعمٚمؽ قمٌد

 ومٕمٚمٜم٤م يمام - ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ صم٧ٌم ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م إذا ؾمٞمام ٓ قمٚمٞمٝم٤م: يٕمتٛمد جيقزأن ومال

 .-ش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ
 ش. اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي اًمزي٤مدة هذه وٕمػ وًمذًمؽ

 رمحف أمحد يمالم ُمـ وهل اخلالل، قمـش اًمزاد» ذم ذيمره٤م أظمرى طمج٦م وهٜم٤مك

 إمم رضمؾ ذه٥م إن: »ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م: وم٘م٤ملش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف رواه اهلل،

 .شسم٠مس سمف يٙمقن ٓ أن وم٠مرضمق احلقيرث: سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م

 ش.يٗمٕمٚمف زيد سمـ مح٤مد ويم٤من: »ىم٤مل آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

 اؾمجد صمؿ: »قمجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م إمم أن٤م وأذه٥م: »ىم٤مل

 ؾم٤مضمدًا، شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ضم٤مًم٤ًًم، شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدًا، شمٓمٛمئـ طمتك

 .ـهاش. ىمؿ صمؿ
 اعمزء» طمدي٨م ذم شمذيمر مل آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم أن اهلل رمحف اإلُم٤ممُ  ويٕمٜمل

 ش. صالشمف

 اًمّمالة ؾمٜمـ جلٛمٞمع ضم٤مُمٕم٤مً  احلدي٨م هذا ومٚمٞمس همري٦ٌم: طمج٦م أجْم٤مً  وهذه

 رده٤م ٓ هب٤م، إظمذ وضم٥م همػمه: طمدي٨م ذم ؾمٜم٦مٌ  ضم٤مءت وم٢مذا اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق وهٞمئ٤مهت٤م

 يرد مل وهمػمه أمحد هب٤م أظمذ - وواضم٤ٌمت سمؾ - ؾمٜمـ ُمـ ويمؿ شصالشمف اعمزء» سمحدي٨م

ه٤م أومٞمجقز ومٞمف، ذيمره٤م ش: 3/443» اهلل رمحف اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل وىمد! ًمذًمؽ؟ ردُّ

 دون اًمقاضم٤ٌمت قمّٚمٛمف إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش: صالشمف اعمزء» طمدي٨م قمـ واجلقاب»

 .شُمرات ذيمره ؾمٌؼ ُمٕمٚمقم وهذا. اعمًٜمقٟم٤مت

 سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م إمم أمحد قمٜمٝم٤م رضمع احلج٦م هذه وٕمػ ًمقوقح ويم٠منف: ىمٚم٧م

. -ش 0/85ش »اًمزاد» ذم ُم٤م قمغم اخلالل، ىم٤مل يمام - آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ذم احلقيرث



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  385 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ. واًمّمقاب احلؼ إمم ورضمققمف اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم إٟمّم٤مف ُمـ وهذا

 إصم٤ٌمت ذم همػمه ُمقاوم٘م٦م قمغم محٚمف وضم٥م صح: ومٚمق وائؾ: طمدي٨م وأُم٤م: »اًمٜمقوي

 طمدي٨م ًمٙم٤من سحي٤ًم: يم٤من وًمق سمؽميمٝم٤م، شمٍميح ومٞمف ًمٞمس ٕنف آؾمؽماطم٦م: ضمٚم٦ًم

 صح٦م: أطمدمه٤م: ًمقضمٝملم قمٚمٞمف: ُم٘مدُم٤مً  وأصح٤مسمف محٞمد وأيب احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ

 .أؾم٤مٟمٞمده٤م
 .رواهت٤م يمثرة: واًمث٤مين

 ًمٚمجقاز، شمٌٞم٤مٟم٤مً  أوىم٤مت: أو وىم٧م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى وائؾ يٙمقن أن وحيتٛمؾ

 .إيمثرون رواه ُم٤م قمغم ووافم٥م
 ُمٕمف، يّمكم ىم٤مم أن سمٕمد - احلقيرث سمـ ح٤مًمؽ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هذا وي١ميد

 إمم اذهٌقا : »- أهٚمف إمم قمٜمده ُمـ آٟمٍماف وأراد يقُم٤ًم، قمنميـ ُمٜمف اًمٕمٚمؿ ويتحٗمظ

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام وصٚمقا  وقمٚمِّٛمقهؿ، وُمروهؿ، أهٚمٞمٙمؿ،
 وىمد هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل ـمرق، ُمـش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم صم٤مسم٧م يمٚمف وهذا

: ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص أـمٚمؼ ح٤م أطمد: ًمٙمؾ اعمًٜمقن هق هذا يٙمـ مل ومٚمق ًمالؾمؽماطم٦م، جيٚمس رآه

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »
 واًمْمٕمٞمػ، اًم٘مقي سملم اعمروزي إؾمح٤مق أيب ومرق قمـ اجلقاب حيّمؾ وهبذا

 ُمـ سم٠مومم وهمػمه وائؾ طمدي٨م شم٠مويؾ ًمٞمس: ًمف ُمٕمروم٦م ٓ ُمـ ىمقل قمـ أجْم٤مً  سمف وجي٤مب

 اجلٚم٦ًم: هذه قمغم يقافم٥م أن أطمد ًمٙمؾ يٜمٌٖمل أنف واقمٚمؿ: »اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿش. قمٙمًف

 اعمت٤ًمهٚملم سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ. هل٤م اًمّمحٞمح اعمٕم٤مرض وقمدم ومٞمٝم٤م، إطم٤مدي٨م ًمّمح٦م

ٌُّقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن ىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد سمؽميمٝم٤م:
َ  ُِتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  اّللَّ

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م: ▬وىم٤مل ،♂ُذُٟمقسَمُٙمؿْ   ♂. وَمُخُذوهُ  اًمرَّ
 ([3/806) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 386   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 آشساحة جؾسة مرشوعقة

 .وٕمٞمػش. ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض يم٤من: »هريرة أبك طمدي٨م»

 :صحٞمح٤من طمديث٤من ظم٤مًمٗمف وم٘مد احلدي٨م هذا وٕمػ وُمع

 اًمًجدة ذيمر أن سمٕمد وومٞمفش 315» اعمت٘مدم اًم٤ًمقمدى محٞمد أبك طمدي٨م :إول

 طمتك واقمتدل وىمٕمد رضمٚمف صمٜمك صمؿ، أيمؼم اهلل: ىم٤مل صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م

 ش.هنض صمؿ، ُمقوٕمف ذم قمٔمؿ يمؾ يرضمع

 رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ :الثاكك

 أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا، صالة وىم٧م همػم ذم ومّمغم ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ش.إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا اؾمتقى، ريمٕم٦م

 واًمٜم٤ًمئكش 0/058/0» ؿمٞم٦ٌم أبك واسمـش 0/010ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمك أظمرضمف

 سمـ اًمقه٤مب قمٌد قمـش 018/2» واًمناجش 2/024/035» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/073»

 ي٠متٞمٜم٤م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: ىم٤مل ىمالسم٦م أبك قمـ احلذاء ظم٤مًمد قمـ اًمث٘مٗمك اعمجٞمد قمٌد

 .ومذيمره: ومٞم٘مقل

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 أجقب قمـ وهٞم٥م ـمريؼ ُمـش 2/023» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/200» اًمٌخ٤مرى وأظمرضمف

 إٟمك: وم٘م٤مل، هذا ُمًجدٟم٤م ذم سمٜم٤م ومّمغم احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ ضم٤مءٟم٤م: ىم٤مل ىمالسم٦م أبك قمـ

، يّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك رأج٧م يمٞمػ أريٙمؿ أن أريد وًمٙمـ، اًمّمالة أريد وُم٤م سمٙمؿ ٕصغم

 هذا ؿمٞمخٜم٤م صالة ُمثؾ: ىم٤مل صالشمف؟ يم٤مٟم٧م ويمٞمػ: ىمالسم٦م ٕبك وم٘مٚم٧م أجقب ىم٤مل

 رأؾمف رومع وإذا، اًمتٙمٌػم يتؿ اًمِمٞمخ ذًمؽ ويم٤من: أجقب ىم٤مل، ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو يٕمٜمك

 ش.ىم٤مم صمؿ إرض قمغم واقمتٛمد ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة قمـ

 ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من: »سمٚمٗمظ ٟمحقه سمف أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد شم٤مسمٕمف وىمد

 ش.ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا اؾمتقى ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ٓ اًمتك واًمث٤مًمث٦م إومم اًمًجدة



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 .أجْم٤م صحٞمح وهقش 54 ـ 5/53» وأمحدش 2/415» اًمٓمح٤موى أظمرضمف

 ذم يم٤من وم٢مذا، يّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك رأى أنف: »سمٚمٗمظ خمتٍما  ظم٤مًمد قمـ هِمٞمؿ وشم٤مسمٕمف

 ش.ىم٤مقمداً  يًتقى طمتك يٜمٝمض مل صالشمف ُمـ وشمر

ش 2/79» واًمؽمُمذى أجْم٤م واًمٜم٤ًمئكش 844» داود وأبق اًمٌخ٤مرى أظمرضمف

 .واًمٌٞمٝم٘مكش 032» واًمدارىمٓمٜمك واًمٓمح٤موى

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذى وىم٤مل

 .أجْم٤مً  اًمدارىمٓمٜمك وصححف

 اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد شمٕمرف اًمّمحٞمحلم احلديثلم هذيـ ذم اًمقاردة اجلٚم٦ًم هذه :فائدة

 ذم يمام ٟمحقه أمحد وقمـ، اًمِم٤مومٕمك اإلُم٤مم سمٛمنموقمٞمتٝم٤م ىم٤مل وىمد، آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم

 ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف يم٤مٟم٧م إهن٤م قمغم اًمًٜم٦م هذه محؾ وأُم٤مش، 000/0ش »اجلقزى اسمـ ِت٘مٞمؼ»

 يمام سم٤مـمؾ وم٠مُمر وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمف يمام شمنمع ٓ ًمذًمؽ وأهن٤م ًمٚمٕم٤ٌمدة ٓ ًمٚمح٤مضم٦م

 قمنمة أن ذًمؽ إسمٓم٤مل ذم ويٙمٗمك، وهمػمه٤مش اعمٕم٤مد زاد قمغم، اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف

 أبك طمدي٨م ذم شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ُمـ إهن٤م أىمروا جمتٛمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 صٗم٦م ُمـ جيٕمٚمقه٤م أن هلؿ جيز مل ًمٚمح٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف أنف قمٚمٛمقا  ومٚمق، محٞمد

 .شمٕم٤ممم هلل واحلٛمد خيٗمك ٓ سملم وهذا ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف

 ([362) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 حؽؿفا يف وآختالف آشساحة جؾسة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم وُمـ

 ُم٤م ٟمقرد وٟمحـ إطم٤مدي٨م ٓظمتالف شمٌٕم٤م طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد: »ىمقًمف

 .ؾم٤مىمف صمؿ. ..ش ذًمؽ ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ خلّمف



 388   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 ُم٤م يمؾ سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس ُمتٕم٤مرو٦م أطم٤مدي٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أن يقهؿ هذا: ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم شمذيمر مل أهن٤م إُمر هم٤مي٦م يٜمٗمٞمٝم٤م طمدي٨م أي ُمٓمٚم٘م٤م يرد ومل هل٤م ُمث٧ٌم ومٞمٝم٤م ورد

 مل ؾمٜم٦م يمؾ ذم ُمثٚمف ادقم٤مء ًمٚمزم وإٓ اعمدقمك آظمتالف يقضم٥م ٓ وهذا إطم٤مدي٨م

 .أطمد سمف ي٘مقل ٓ وهذا إطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م شمتٗمؼ

 قمغم اًم٘مدُملم صدور قمغم: وم٘م٤مل اًمٜمٝمقض؟ قمـ ؾمئؾ أُم٤مُم٦م أب٤م أن: »وىمقًمف

 ش.روم٤مقم٦م طمدي٨م

د أنش اًمزاد» ذم اًمٙمالم هذا ؾمٞم٤مق ُمـ اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م  اإلُم٤مم هقش أُم٤مُم٦م أب٤م» سمـ اعمرا

 وًمدا ًمف أن أو أُم٤مُم٦م سم٠ميب يٙمٜمك أنف اًمؽماضمؿ يمت٥م ُمـ رء ذم أضمد ومل اهلل رمحف أمحد

 .أُم٤مُم٦م يدقمك

. اهلل قمٌد أب٤م: ٟمًخ٦م ذم أنش: اًمزاد» ُمـ اهلٜمدي٦م اًمٜمًخ٦م ه٤مُمش ذم وضمدت صمؿ

 .اًمّمقاب ومٚمٕمٚمف

 ش.روم٤مقم٦م طمدي٨م قمغم: »ىمقًمف إن صمؿ

 :286/  80 ُم٤ًمئٚمف ذم أمحد اإلُم٤مم سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م سمف يٕمٜمل

 ىمري٤ٌم شم٘مدم - احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م إمم رضمؾ ذه٥م إن: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م»

 ش.سم٠مس سمف يٙمقن ٓ أن وم٠مرضمقا  -

 :ىم٤مل. يٗمٕمٚمف زيد سمـ مح٤مد ويم٤من: »ىم٤مل آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

 طمتك اؾمجد صمؿ: قمجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م إمم أن٤م وأذه٥م

 ش.ىمؿ صمؿ ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ضم٤مًم٤ًم شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ

 هم٤مي٦م إذ وهمػمه احلقيرث اسمـ طمدي٨م ذم صم٧ٌم ُم٤م ٟمٗمل قمغم ومٞمف طمج٦م ٓ وهذا: ىمٚم٧م

 طمدي٨م ذم شمذيمر ومٙمٞمػ سمقاضم٥م وًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م وهل ومٞمف شمذيمر مل اجلٚم٦ًم أن ومٞمف ُم٤م

 راضمع. واعمًتح٤ٌمت اًمًٜمـ دون اًمقاضم٤ٌمت ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٛمف اًمذي صالشمف اعمًئ

 .443/  3ش اعمجٛمقع»

 اسمـ سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم رضمع احلج٦م هذه ًمْمٕمػ ويم٠منف
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 .ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمذي احلؼ وهق احلقيرث

 ش.ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض يم٤من أنف قمغم يدل ُم٤م قمجالن اسمـ طمدي٨م وذم: »ىمقًمف

 اهلل قمٌد رواي٦م ذم اعمذيمقر روم٤مقم٦م قمـ قمجالن اسمـ طمدي٨م يٕمٜمل يم٤من إن: ىمٚم٧م

 ًمٚمٛمزء ملسو هيلع هللا ىلص شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ هق صمؿ اًمٜمٝمقض ُمـ ذيمر ُم٤م ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اعمت٘مدُم٦م أمحد قمـ

 إول وقمغم أقمرومف ومٚمؿ همػمه يٕمٜمل يم٤من وإن. شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ وًمٞمس صالشمف

 طمدي٨م أهنام ُمع قمجالن اسمـ طمدي٨م همػم روم٤مقم٦م طمدي٨م أن شمٗمٞمد ٕهن٤م ُمِمٙمٚم٦م وم٤مًمٕم٤ٌمرة

 .ومت٠مُمؾ. واطمد

 ذم ذيمرت وإٟمام اجلٚم٦ًم هذه يذيمر مل ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف وصػ ُمـ وؾم٤مئر: »أجْم٤م ىمقًمف

 ش.احلقيرث سمـ وُم٤مًمؽ محٞمد أيب طمدي٨م

 سمحية - اجلٚم٦ًم وومٞمٝم٤م - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وصػ ومٞمف محٞمد أيب طمدي٨م: ىمٚم٧م

 . ملسو هيلع هللا ىلص يّمكم يم٤من هٙمذا صدىم٧م: ىم٤مًمقا : آظمر وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة

 احلدي٨م ومٚمٞمس 315ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمف

 وإٟمام اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ اعمذيمقر اًمٙمالم يقمهف يمام وم٘مط احلقيرث واسمـ محٞمد أيب رواي٦م ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ؿم٤مهدوا اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ آظمرون قمنمة ُمٕمٝمام

 اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٖمٗمػم اجلٛمع هذا ُمثؾ روايتٝم٤م قمغم يتٗمؼ اًمًٜمـ ُمـ وىمٚمٞمؾ

 .قمٜمٝمؿ

 وٟم٤ًمء رضم٤مٓ قمٚمٞمٝم٤م واعمقافم٦ٌم اجلٚم٦ًم هبذه آهتامم ومٞمج٥م يمذًمؽ إُمر وإذ

 أن يٕمٜمل ذًمؽ ٕن أوؾمـ عمرض ومٕمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف يدقمل ُمـ إمم آًمتٗم٤مت وقمدم

 سم٤مـمؾ وهذا حل٤مضم٦م يٗمٕمٚمف وُم٤م شمٕمٌدا ملسو هيلع هللا ىلص يٗمٕمٚمف ُم٤م سملم يٗمرىمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م

 .سمداه٦م

 واصػ يمؾ ًمذيمره٤م دائام ومٕمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص هديف يم٤من وًمق: »اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم قمـ ىمقًمف

 ش.ًمّمالشمف

 ؿم٠من ُمـ اًمتٝمقيـ ٓزُمف وم٢من اإلُم٤مم هذا ُمثؾ ُمـ ضمدا همري٥م اًمٙمالم هذا: ىمٚم٧م



 391   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م ضمٚم٦ًم

 واصػ يمؾ ذيمره٤م قمغم اشمٗمؼ: »ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ؾمٜم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٕنف يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ

 - واهلل - أدري وٓ وـمرىمٝم٤م اًمًٜمـ سمتتٌع ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف ُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿش ًمّمالشمف

 ومٞمف ُم٤م قمغم يدل سمٌمء قمٚمٞمف يٕمٚمؼ أن دون قمٚمٞمف ويٛمر اًمٙمالم هذا اعم١مًمػ يٜم٘مؾ يمٞمػ

 اًمًٜمـ شمقهلم ُمـ يٚمزُمف ُم٤م وم٤مٟمٔمر قمٚمٞمف وُمقاوم٘متف ًمف ارشمْم٤مئف قمغم يدل مم٤م اخلٓم٠م ُمـ

 اًمتقضمف ودقم٤مء ُمثال اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم ووع وم٢من يمت٤مسمف ذم اعم١مًمػ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل

 قمغم واًمّمالة اًمًجقد ذم واًمذيمر اًمريمقع ذم واًمذيمر واًم٘مراءة واًمت٠مُملم وآؾمتٕم٤مذة

 صٗم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٕمف وُمـ محٞمد أبق يذيمره٤م مل اًمتًع اًمًٜمـ هذه يمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ٓ مهللا اًمًٜمـ؟ هذه رد ذًمؽ ُمـ أومٞمٚمزم همػمهؿ يذيمره٤م مل ويمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف

 ش: اًمٗمتح» ذم سم٘مقًمف هذا اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل احل٤مومظ رد وًمذًمؽ

 أظمذ وإٟمام وصػ ممـ واطمد يمؾ يًتققمٌٝم٤م مل قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ اًمًٜمـ وم٢من ٟمٔمر ومٞمف»

 ش.جمٛمققمٝمؿ ُمـ جمٛمققمٝم٤م

 .ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق 226/  2 اًمِمقيم٤مين ُمثٚمف وذيمر

 أنف قمٚمؿ إذا إٓ اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ أهن٤م قمغم يدل ٓ هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف وجمرد: »ىمقًمف

 . ..ش.ومٞمٝم٤م سمف ومٞم٘متدى ؾمٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م

 :وضمقه ُمـ وشمنميٕم٤م ؾمٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م أنف قمٚمٛمٜم٤م ىمد: ىمٚم٧م

 .إصم٤ٌمهت٤م ومٕمٚمٞمف ادقم٤مه٤م ومٛمـ اًمٕمٚم٦م قمدم إصؾ أن :إول

 صٚمقا : »طمدي٨م راوي وهق احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ اًمًٜم٦م هذه رواة أطمد أن :الثاين

. إُمر ِت٧م داظمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ًمّمٗم٤مت ومحٙم٤ميتفش. أصكم رأجتٛمقين يمام

 ش.إوـم٤مر ٟمٞمؾ» وش اًمٗمتح» اٟمٔمر

 ويًتحٞمؾ محٞمد أيب طمدي٨م ذم شم٘مدم يمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م رواه٤م أنف :الثالث

 سم٢مُمٙم٤من ؾمٚمٛمٜم٤م وًمق يمذًمؽ إُمر يم٤من ًمق ًمٚمح٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م إٟمام أنف قمٚمٞمٝمؿ خيٗمك أن قم٤مدة

 قمغم يٜمٌٝمٝمؿ يم٤من وطمٞمٜمئذ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ظمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم خيٗمك ٓ وم٢مٟمف قم٤مدة ذًمؽ

 ٓ ًمٚمٕم٤ٌمدة ومٕمٚمٝم٤م إٟمام أنف قمغم واوح دًمٞمؾ ومٝمق ذيمرٟم٤م مم٤م رء يٙمـ مل وم٢مذ ذًمؽ
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 . اعمقومؼ هق واهلل. ًمٚمح٤مضم٦م

 ([201) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 اإلمام؟ عؾقفا يتابع وهؾ شـة؟ آشساحة جؾسة هؾ

 [اإلُم٤مم؟ قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع وهؾ ؾمٜم٦م؟ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم هؾ]: السائؾ

: أظمر واًمِمؼ ؾمٜم٦م؟ هل هؾ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم: ؿم٘م٤من ًمف ؾم١ماًمؽ إًذا: الشقخ

 ٓ؟ أم هب٤م ي٠ميت اإلُم٤مم خي٤مًمػ هؾ

 سمٌح٨م يٖمؽم ٓ أن ويٜمٌٖمل ؾمٜم٦م، آؾمؽماطم٦م ومجٚم٦ًم إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب أُم٤م

 طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم زاد يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 وشمنميًٕم٤م شمًٜمٞمٜم٤ًم وًمٞمس ًمٚمح٤مضم٦م، ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إمم ومٞمف يذه٥م

 محٞمد أب٤م أن همػمه، وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم ُم٤م ي٤ٌميـ اًم٘مقل هذا وم٢من ًمٚمٜم٤مس،

 صالة ًمٙمؿ أصكم أٓ: قمنمة ٟمحق ذم ضمٚمقس وهؿ يقًُم٤م ٕصح٤مسمف ىم٤مل اًم٤ًمقمدي

 ومقصػ وم٤مقمرض،: ىم٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل سمّمالشمف، سم٠مقمٚمٛمٜم٤م ًم٧ًم: ىم٤مًمقا  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم ومحٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة هلؿ

 ضمقاب ومٙم٤من اًمًالم قمٚمٞمف ًمّمالشمف وصٗمف أتؿ صمؿ هنض، صمؿ اجلٚم٦ًم هذه ضمٚمس

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م،: أظمريـ أصح٤مسمف

 أن: ي٘مقل احلقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م هٜم٤مك صمؿ

 إؿمٕم٤مر ومٞمف ومٝمٜم٤م يديف، قمغم ُمٕمتٛمًدا ىم٤مم اًمّمالة ُمـ وشمر ذم يم٤من إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أن يّمح يمٞمػ: ُمٜمف واًمِم٤مهد اًمتٍميح، ومٗمٞمف إول احلدي٨م أُم٤م آؾمؽماطم٦م، سمجٚم٦ًم

 يمام وإُمر أصح٤مسمف ُمٜمف وؿم٤مهده اًمّمالة ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٕمؾ ذم ي٘م٤مل

 يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم آظمر طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 اًم٤ًمقمدي محٞمد أبق أُم٤م ىمرون، ؾمٌٕم٦م سمٕمد شمٕمٚمٞمؾ يٕمٚمؾ همػمه أو اًم٘مٞمؿ اسمـش اًمٖم٤مئ٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق أقمٞمٜمٝمؿ سم٠مم رأوه ُم٤م يّمٗمقن ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وأصح٤مسمف



 392   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 ذًمؽ خيػ مل اعمت٠مظمريـ سمٕمض ي٘مقل يمام وأؾمـ سمدن طمٞمٜمام ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم

 يم٠منف اًم٤ًمقمدي محٞمد وأبق ؾمٞمام ٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ًمّمالشمف اعمِم٤مهديـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم

 ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ُمٜمٙمؿ، اًمرؾمقل سمّمالة أقمرف أن٤م: هلؿ ًمٞم٘مقل أصح٤مسمف يتحدى

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م: ًمف ىم٤مًمقا  صدىمقه،

 ضمٚم٦ًم وومٞمٝم٤م اًمّمالة صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  إذا اًمّمح٤مسم٦م أن سمٛمٙم٤من اًمقوقح ُمـ ومحٞمٜمئٍذ

 ُمـ أيمثر ذًمؽ ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  ًمًـ ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمرؾمقل يم٤من وًمق آؾمؽماطم٦م

 يمت٤مسمف ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي١ميمد ًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف صالشمف يِمٝمدوا مل اًمذيـ اعمت٠مظمريـ

 ًمثٌقهت٤م اًمًٜم٦م هذه قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل أنف اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع: اًمٕمٔمٞمؿ

 .اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

 ضمٚم٦ًم سمًٜم٦م ي٠ميت ٓ يم٤من إذا اإلُم٤مم أن ومٝمق: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

 واضم٤ٌمت ُمـ واضم٥م اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٕن يت٤مسمٕمف: سمؾ قمٜمف اعم٘متدي يت٠مظمر ومام آؾمؽماطم٦م

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمّمالة

، ريمع وإذا  وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

٤م صغم وإذا ىمٞم٤مًُم٤م، ومّمٚمقا  ىم٤مئاًم  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد ًً  ضمٚمقؾًم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم

 أظمؾ يم٤من وًمق ًمإلُم٤مم اعم٘متدي ُمت٤مسمٕم٦م شم٠ميمٞمد ذم ضمًدا قمٔمٞمؿ طمدي٨م وهذاش أمجٕملم

 رؾمقل ومٞمف أؾم٘مط ىمد احلدي٨م هذا وم٢من اًمًٜمـ ُمـ أوضم٥م اعمت٤مسمٕم٦م ٕن اًمًٜمـ: سمٌٕمض

 ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اًم٘مٞم٤مم وهق أٓ اًمّمالة أريم٤من  ُمـ ريمـ اعم٘متدي قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َوىُمقُُمقا : ▬اًم٘مرآن
ِ
َّ
ِ
 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام [238:اًمٌ٘مرة]♂ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

 ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمًدا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئاًم، صؾ: »طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؾم٘مٓمف اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق اًمذي اًم٘مٞم٤مم هذاش ضمٜم٥م

 ُمـ ؾمٜم٦م شمرك إذا ومٞمام يت٤مسمع أن وم٠مومم ًمإلُم٤مم، عمت٤مسمٕمتف إٓ ًمٌمء ٓ اعم٘متدي قمـ واًمًالم

 .اًمًٜمـ

 .اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ضمقاب هذا

 ( 11:37:12/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 



٦م ٓا   393 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤مضمًٚم

 وكز ادرض لعؾة لالشساحة جؾس إكام ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بلن الؼقل رد

 السـ

 اًمِم٤مهد أن أىمقل أن٤م وؾمٜمف، ًمٙمؼمه هذا أن قمٚمٚمقا  هؿ :الرأي هذا عـ الشقخ قال

 ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ هؿ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى

 اًمذيـ هؿ ه١مٓء ي٤مئٝم٤م إمم أخٗمٝم٤م ُمـ آظمره٤م، إمم أوهل٤م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ًمٜم٤م

 ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: »صحٞمح طمدي٨م وهق طم٘م٤مً  يم٤من وإذا آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا 

 قم٤ميٜمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝم١مٓءش يم٤معمٕم٤ميٜم٦م اخلؼم ًمٞمس: »أظمر واحلدي٨مش اًمٖم٤مئ٥م يرى

 اًمذي اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م وظم٤مص٦م صالشمف ًمٜم٤م ووصٗمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ىم٤مًمقا . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ًمٙمؿ أصكم أٓ: اًمٕمنمة ٟمحق أصح٤مسمف ُمـ جلٛمٝمرة ىم٤مل

 قمرض ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ومٙم٤من وم٤مقمرض،: ىم٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل. سمّمالشمف ُمٜم٤م سم٠مقمٚمؿ ًم٧ًم: ًمف

 رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م،: ىم٤مًمقا  اًمٕمرض ُمـ اٟمتٝمك وح٤م آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم

 ي٘مدُمقا  أن شمٕمٛمدوا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اجلٛمٝمقر هذا قمغم خيٗمك يمٞمػ ومٕمج٤ٌمً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ومٞم٘مقل آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ىمدُمقا  وومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م سمٕمدهؿ ُمـ إمم

 .ؾِمٜمِّف أضمؾ ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن اعمت٠مظمرون

 أن صم٤مٟمٞم٤مً  هلؿ، سملم صمؿ ذًمؽ ومٕمؾ أنف هٜم٤م، إؾمت٤مذ ذيمره ُم٤م يرد أوًٓ ! اهلل ؾمٌح٤من

 أن طم٤مؿم٤مهؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤ٌمدة يٜم٘مٚمقا  أن قمغم احلريّملم إصح٤مب ه١مٓء

 سمٕم٤مُم٦م اًمًٜم٦م هدم ُمـ أن أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ ُمروف، سم٥ًٌم قمٚم٦م يم٤من ُم٤م قم٤ٌمدشمف ذم يٜم٘مٚمقا 

 .اًمتٕمٚمٞمؾ ًمذاك اًمًٜم٦م هذه قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم إقمراض

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ِت٘م٘مقن ًمٕمٚمٙمؿ إًمٞمف، اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن أردت اًمذي ومٝمذا

 ش.اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ: »واًمًالم

 ( 11: 08: 31/   598/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 394   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 آشساحة جؾسة صػة

 ذم إومم اًمًجدة سمٕمد إومم اًمًجدة ذم ُمثالً  اًمّمالة ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ: مداخؾة

 اًمقىمقف سملم وىمقف، هٜم٤مك اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة وهٜم٤مك ضمٚم٦ًم،

 ضمٚم٦ًم؟ هٜم٤مك واًمًجدة

 اًم٘مٞم٤مم؟ وىمقف شم٘مّمد: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 هٜم٤مك هؾ اًمريمٕم٦م، إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف يرومع ُم٤م سمدل يٕمٜمل: الشقخ

 ٓ؟ أم ضمٚم٦ًم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم اؾمٛمٝم٤م هذه ٟمٕمؿ،: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .ومقراً  وشمذيمر ًمٚمتِمٝمد ي٘مٕمد أن يريد وهؿ يم٢مٟم٤ًمن ضمدًا، ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚمًف: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .ؾمٜم٦م هذه ظمٗمٞمٗم٦م، ضمٚم٦ًم: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ هٜم٤مك: مداخؾة

 .وهمػمه داود أيب وؾمٜمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمدًمٞمؾ: الشقخ

 ( 11: 10: 04/   594/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آشساحة جلؾسة بالـسبة التؽبرة مقضع

  اًمّمالة؟ ذم آؾمؽماطم٦م جلٚم٦ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٙمٌػمة ُمقوع يٙمقن أجـ :مداخؾة



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  395 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 ذم أو اًمًٝمرة ذم اًمٞمقم ٓطمٔم٧م وىمد اًمًجقد، ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام: الشقخ

ٟمٜم٤م أطمد أن اًمدقمقة  ضمٚم٦ًم جيٚمس و اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع اًمًٕمقديلم إظمقا

 يرومع، طملم يٙمؼم يم٤من ٕنف إطم٤مدي٨م: يمؾ ظم٤مًمػ هذا أيمؼم، اهلل: وي٘مقم آؾمؽماطم٦م

 .وضمٚمس رومع هذا

 ( 11: 22: 55/   793/  واًمٜمقر اهلدى) 





 

 السكع٘ إىل القٔاو

 الجاىٔ٘





 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 العاجـ هقئة عذ الركعة إىل الـُّفقض يف القديـ عذ آعتامد

 :026 ،025 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 اًمريمٕم٦م إمم اًمٕم٤مضمـ ي٘مٌْمٝمام يمام اعم٘مٌقوتلم سمٞمديف إرض قمغم ُمٕمتٛمدا يٜمٝمض صمؿ

 .إومم ذم صٜمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ويّمٜمع ريمـ، وهل اًمث٤مٟمٞم٦م،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم - إرض قمغم ُمٕمتٛمداً  - يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ
 .ىم٤مم إذا يديف قمغم يٕمتٛمد: اًمّمالة ذم يٕمجـ يم٤من و

 ([3/824) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وكقػقتف الصالة يف العجـ حؽؿ

 اًمٕمجـ؟ طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 سم٠مي حيّمؾ وآقمتامد اًمٙمٗملم، قمغم آقمتامد: ؾُمٜم٦ّم اًمّمالة ذم اًمٕمجـ: الشقخ

 طمًٜمف وسَمٞمَّٜم٤م طمدي٨م، ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًم٘مٌْم٦م ًمٙمـ اًم٘مٌْم٦م، قمغم أو اًمٙمػ قمغم ؾمقاء يمٞمٗمٞم٦م،

 .يمتٌٜم٤م سمٕمض ذم وصمٌقشمف

 :. . ( 06: 01/  80/    واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف الـفقض حال القديـ عذ آعتامد

ش. ومخذيف قمغم واقمتٛمد ريمٌتٞمف قمغم هنض هنض وإذا: »طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م

 .وٕمٞمػش. 93 ص» داود أبق رواه

 اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـش 0/057ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ روى :فائدة

 ذم يٜمٝمْمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد وهمػمهؿ قمٛمر واسمـ وقمغم ُمًٕمقد اسمـ ُمٜمٝمؿ



 411   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 أقمٜمك ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد اًمتك اجلٚم٦ًم ذم يم٤من ذًمؽ ومٚمٕمؾ. أىمداُمٝمؿ صدور قمغم اًمّمالة

، آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذى احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م وسملم أصم٤مر هذه سملم شمقومٞم٘م٤م، ًمٚمتِمٝمد

 روى ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أن ذًمؽ وي١ميد، صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ذم أقمٚمؿ ٓ وم٢مٟمك

 وؾمٜمدهش اًمّمالة ذم يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من أنف» أجْم٤م قمٛمر اسمـ قمـش 0/057/2»

 .أقمٚمؿ واهلل، خي٤مًمٗمٝمام ٓ ُم٤م قمغم ىمٌٚمف وُم٤م، اًمًٜم٦م وومؼ قمغم ومٝمذا، أجْم٤م صحٞمح

 [(363) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 آعتامد هق الثاكقة الركعة إىل الؼقام يف السـة

 قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ: ومٞم٘مقل ي٠متٞمٜم٤م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: »ىم٤مل ىمالسم٦م أيب طمدي٨م

 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومٞمّمغم ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة

 اإلُم٤مم أظمرضمفش. إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا، اؾمتقى ريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

ش 035 - 024/ 2» واًمٌٞمٝم٘ملش 073/ 0» واًمٜم٤ًمئلش 0/010ش »إم» ذم اًمِمٗم٤مقمل

 ـمريؼ ُمـش 240/ 2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٗمٞمف. ٟمحقه ىمالسم٦م أيب قمـ أظمرى

 سم٤مًمٞمد وهق اإلشمٙم٤مء سمف واعمراد اًمٕمامد، ُمـ اومتٕم٤مل ٕنف سم٤مًمٞمد، أي آقمتامد، هق إٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى: »ىم٤ملش اًمٗمتح» ذم يمام

ش 2969 ،2964» قمٜمده وومٞمف: ىمٚم٧م ،شيرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمغم ُمٕمتٛمدا اًمًجدة

 احلدي٨م ِت٧م اهلل سم٢مذن ؾم٠مذيمره ىمقي ؿم٤مهد ومٞمف آقمتامد ًمٙمـ وٕمٞمػ، وهق اًمٕمٛمري

 قمغم آقمتامد هق إٟمام اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن شم٘مدم مم٤م صم٧ٌم وم٘مدش. 967» سمرىمؿ أيت

 إطم٤مدي٨م هذه قمٚمٞمف دًم٧م ح٤م ظمالوم٤م ُمٜمف، اًم٘مٞم٤مم وذم اًمًجقد إمم ي اهلق ذم اًمٞمديـ

 . وٕمٗمٝم٤م قمغم آظمر دًمٞمال ذًمؽ ومٙم٤من اًمْمٕمٞمٗم٦م،

 (.332-330/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الثاكقة الركعة إىل الؼقام عـد إرض عذ آعتامد ثبقت

 .ُمٜمٙمرش. اًمّمالة ذم هنض إذا يده قمغم اًمرضمؾ يٕمتٛمد أن هنك»

 [:اإلمام قال]

 ُمـ ومرأج٧م اًمٕمٚمامء، ًمٌٕمض احلدي٨م هذا طمقل إوه٤مم سمٕمض وىمٕم٧م ىمد :تـبقف

 [:ىم٤مل صمؿ واًمث٤مين إول ومذيمر: ]قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف اًمٜمّمٞمح٦م

 قمٜمد يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ اعمّمكم أن قمغم واحلٜم٤مسمٚم٦م احلٜمٗمٞم٦م احلدي٨م هبذا اطمت٩م: صم٤مًمث٤م

 قمٚمٞمف يت٤مسمٕمٝمؿ أن ذًمؽ ُمـ وأهمرب اًمّمالة، ُمـ اًمقشمر ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ض اًمٜمٝمق

 ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنفش اعمٕم٤مد زاد» ذم وذيمرش اًمّمالة» ذم اعمٗمرد يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 اًمتٕمٚم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح ُمًتٜمد اًمٜمٗمل ذم ًمف وًمٞمس! سمٞمديف إرض قمغم يٕمتٛمد

: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ًمٔم٤مهر ُمٕم٤مرض هق سمؾش 38/  0ش »اجلٞم٤مد

 رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ

. إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا، اؾمتقى اًمريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ

 024/  2» واًمٌٞمٝم٘ملش 010/  0ش »إم» ذم واًمِم٤مومٕملش 073/  0» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .ٟمحقهش 240/  2» اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 035و

 ىم٤مل وىمد ض، اًمٜمٝمق قمٜمد سمٞمديف أيش إرض قمغم وم٤مقمتٛمد» ىمقًمف ومٔم٤مهر: أىمقل

 أضمد مل وًمٙمٜملش. إرض قمغم سمٞمديف واقمتٛمد: اًمِم٤مومٕمل وقمٜمد» إُمػم اهلل قمٌد اًمًٞمد

 ُمـ اعمت٤ٌمدر هق ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤من وإن همػمه، قمٜمد وٓ اًمِم٤مومٕمل قمٜمدش سمٞمديف» اًمزي٤مدة هذه

 ُمـ اومتٕم٤مل ٕنف سم٤مًمٞمد، يٙمقن أن آقمتامد ُمـ يًتٗم٤مد ىمٞمؾش: اًمٗمتح» وذم آقمتامد،

د اًمٕمامد،  ي٘مقم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى سم٤مًمٞمد، وهق آشمٙم٤مء، سمف واعمرا

 سمٞم٤من شم٘مدم: ىمٚم٧مش. يرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمك ُمٕمتٛمدا اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا

 وُمرومققم٤م ُمقىمقوم٤م ىمقي٤م ؿم٤مهدا ًمف وضمدت ًمٙمٜملش 929» احلدي٨م ِت٧م إؾمٜم٤مده وٕمػ

 اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم إذا قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل ىمٞمس سمـ إزرق قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد يرويف

 ٓ ىم٤مًمقا  اًمٙمؼم؟ ُمـ هذا يٗمٕمؾ ًمٕمٚمف: وضمٚم٤ًمئف ًمقًمده وم٘مٚم٧م سمٞمديف، إرض قمغم اقمتٛمد
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 رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧مش. 035/  2» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف يٙمقن، هٙمذا وًمٙمـ

 اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من قمٛمر اسمـ أن ذم سيحش يٙمقن هٙمذا: »وم٘مقًمف. يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت

 وم٠مظمرضمف. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤م قمٜمف ضم٤مء وىمد وٕمػ، أو ًمًـ وًمٞمس اًمّمالة، ًمًٜم٦م

: ىمٞمس سمـ إزرق قمـ/... ش  98/  5ش »احلدي٨م همري٥م» ذم احلريب إؾمح٤مق أبق

 ؟:ًمف وم٘مٚم٧م ىم٤مم، إذا اًمّمالة ذم يديف قمغم يٕمتٛمد: اًمّمالة ذم يٕمجـ قمٛمر اسمـ رأج٧م

 قمٌٞمد طمدصمٜم٤م: هٙمذا وهق طمًـ، وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: وم٘م٤مل

 قمـ سمٙمػم سمـ يقٟمس طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـش اًمٜم٤مؾمخ ُمـ ظمٓم٠م وهق اهلل قمٌد: إصؾ» اهلل

 رضم٤مل ُمـ صم٘مت٤من ىمٞمس واسمٜم٤م: ىمٚم٧م. سمف ىمٞمس سمـ إزرق سمـ ىمٞمس قمـ قمٓمٞم٦م سمـ اهلٞمثؿ

/  2ش »اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ أورده اًمدُمِم٘مل، قمٛمران اسمـ هق واهلٞمثؿ. اًمّمحٞمح

 اسمـ وأوردهش. ظم٤مرضم٦م سمـ اهلٞمثؿ قمٜمف روى ىمٞمس، سمـ قمٓمٞم٦م قمـ يروي: »وىم٤ملش 296

 وه٥م سمـ حمٛمد قمٜمف روى: »وىم٤ملش 83 - 82/  2/  4ش »واًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ

 وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر ومل: ىمٚم٧مش. ذطمٌٞمؾ سمـ وؾمٚمٞمامن قمامر، سمـ وهِم٤مم قمٓمٞم٦م، سمـ

 سمـ اهلٞمثؿ وهق راسمع إًمٞمٝمؿ ويْمؿ قمٜمف اًمثالصم٦م اًمث٘م٤مت ه١مٓء رواي٦م ًمٙمـ شمٕمديال،

 ذم ًمقيم٤من ٕنف حلديثف شمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس جيٕمؾ مم٤م سمٙمػم، سمـ يقٟمس وهق وظم٤مُمس ظم٤مرضم٦م،

 احلدي٨م أهؾ وًمٕمرومف قمٜمف، اًمث٘م٤مت ه١مٓء أطمد رواي٦م ذم ًمتٌلم اًمْمٕمػ ُمـ رء

 ُمـ ىمري٤ٌم شم٘مدم يمام هذه روايتف قمغم شمقسمع ىمد أنف ذًمؽ قمغم زد طم٤مشمؿ وأيب طم٤ٌمن يم٤مسمٜمل

 قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌٞمد سمٙمػم سمـ يقٟمس وأُم٤م. أقمٚمؿ واهلل. ٟمحقه ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد طمدي٨م

 سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد وهق أجْم٤م اًمٌخ٤مري ًمف روى وأظمر ُمًٚمؿ، رضم٤مل ُمـ ومث٘مت٤من

 ُمٓمٌٕمل، ظمٓم٠م وهق اًمقاو سمزي٤مدةش قمٛمرو اسمـش »اًمتٝمذي٥م» ذم ووىمع اًم٘مقاريري، ُمٞمنة

 ومجٚم٦م. هذا احلريب إسمراهٞمؿش 321/  01» شمرمجتف ُمـ قمٜمف اًمرواة ذم اخلٓمٞم٥م ذيمر وىمد

 مم٤م وذًمؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد أن: اًم٘مقل

ش: شمٜمٌٞمف. »سمٕمده أيت احلدي٨م ويمذا آقمتامد، قمـ اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م هذا وٕمػ ي١ميمد

 يم٤مسمـ اعمّمٜمٗملم اجل٤مُمٕملم احلٗم٤مظ قمغم اعمرومقع هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ظمٗمل ًم٘مد

/  0ش »احلٌػم شمٚمخٞمص» ذم ضم٤مء وم٘مد وم٘مد، وهمػمهؿ، واًمٕمً٘مالين واًمٜمقوي اًمّمالح

 صالشمف ذم ىم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: »ٟمّمف ُم٤مش 261
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ش: اًمقؾمٞمط» قمغم يمالُمف ذم اًمّمالح اسمـ ىم٤مل اًمٕم٤مضمـ، يْمع يمام إرض قمغم يده ووع

 ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل سمف، حيت٩م أن جيقز وٓ يٕمرف، وٓ يّمح، ٓ احلدي٨م هذا

 وٕمٞمػش: اًمتٜم٘مٞمح» ذم وىم٤مل ًمف، أصؾ ٓ سم٤مـمؾ أو وٕمٞمػ، طمدي٨م هذاش: اعمٝمذب

 سمٌمء، يتٕم٘مٌٝمؿ أن دون قمٜمٝمؿ، اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ ٟم٘مٚمٝم٤م يمام يمٚمامهتؿ هل هذهش. سم٤مـمؾ

ه اًمذي قمٛمر اسمـ سم٠مثر إٓ مهللا ه وم٢مٟمف اًمرزاق، ًمٕمٌدش اًمٗمتح» ذم قمزا  ذم ًمٚمٓمؼماين هٜم٤م قمزا

: اعمِمٝمقر ًمٚم٘مقل ُمّمداىم٤م ساطم٦م، اعمرومقع احلدي٨م هذا قمغم ي٘مػ ومٚمؿ ،شإوؾمط»

 . ومْمٚمف ُمـ اعمزيد وأؾم٠مخف شمقومٞم٘مف، قمغم هلل وم٤محلٛمد. ًممظمر إول شمرك يمؿ

 (393-390/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كالسفؿ السجدة مـ يؼقم كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن يف جاء ما ضعػ

 يديف عذ يعتؿد ٓ

ش. يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ اًمًٝمؿ يم٠منف ي٘مقم صمؿ إرض، ُمـ وأنٗمف ضمٌٝمتف يٛمٙمـ يم٤من»

 .ُمقوقع

 وومٞمف ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواهش: »035/  2» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 روى يمذسمف، قمغم يدل مم٤م احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧مش. يمذاب وهق ضمحدر، سمـ اخلّمٞم٥م

 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من أنف: »ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمفش 240/  0ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري

. اًمٙمذاب هذا روى ُم٤م ظمالف ومٝمذاش. ىم٤مم صمؿ إرض قمغم واقمتٛمد ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمنم سمْمٕم٦م رواه٤م وىمد ؾمٜم٦م، وهل آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم اعمٕمرووم٦م هل اجلٚم٦ًم وهذه

 وزقمؿ اؾمتح٤ٌمهب٤م أنٙمر ُمـ إمم اًمتٗم٤مت ومال صحٞمح، سمًٜمد وهمػمه داود أيب قمٜمد صح٤مسمٞم٤م

 إرض، ُمـ واجلٌٝم٦م إنػ متٙملم وأُم٤م! ؿمٞمخقظم٦م أو حل٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف

 صٗم٦م»  ذم أوردشمف وًمذًمؽ وىمقًمف، ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ومث٤مسم٧م

 ش.049 ص» ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف خمرضم٤م،ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 (.38/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 

 الجاىٔ٘ السكع٘





 417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 الثاكقة الركعة يف آشتػتاح دعاء قراءة عدم

 .[اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم أي] آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ٓ أنف إٓ

 [.027 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 الؼراءة قبؾ الثاكقة الركعة يف شؽتة هـاك هؾ

  احلَْٛمدُ : ▬سمـ اًم٘مراءة اؾمتٗمتح اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمريمٕم٦م ذم هنض إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و
ِ
َّ
ِ
 َربِّ  ّلل

لمَ 
ِ
 .يًٙم٧م ومل♂ اًمَٕم٤معَم

 وهق اًم٘مراءة، ىمٌؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ؾمٙمت٦م ٓ أنف قمغم دًٓم٦م وومٞمف: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 .صحٞمح طمدي٨م
 .شًمالؾمتٗمت٤مح إومم ذم يمًٙمقشمف اًمث٤مٟمٞم٦م، ذم يًٙم٧م ٓ أنف سمف أراد أنف وحيتٛمؾ
 أيب سمحدي٨م ىم٤مسمٚمٜم٤مه إذا قمٜمدٟم٤م احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر هق آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

. .. هٜمٞم٦م ؾمٙم٧م اًمّمالة: ذم يمؼم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: سمٚمٗمظ أظمر هريرة

. ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد! مهللا: اًمًٙمت٦م هذه ذم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: وومٞمف احلدي٨م:

 [. 238 ص] ُم٣م وىمد. احلدي٨م.. 

 .احلدي٨م هذا ذم اعمٜمٗمٞم٦م هل -أقمٚمؿ واهلل - اًمًٙمت٦م ومٝمذه
 اعمِم٤مر احلدي٨م أوًٓ  ؾم٤مق طمٞم٨م :شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم هذا إمم أؿم٤مر وىمد

 .احلدي٨م هذا سمٕمده ؾم٤مق صمؿ إًمٞمف،

 ٟمٗمل ذم ٟمص وم٤محلدي٨م ًممظمر: ُمتٛمؿ أطمدمه٤م ومٙم٠من واطمد، احلديثلم وإؾمٜم٤مد

 .آؾمتٕم٤مذة ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ وًمٙمٜمف آؾمتٗمت٤مح، دقم٤مء ُمنموقمٞم٦م
 ًمٞمس أنف قمغم اشمٗم٤مىمٝمؿ سمٕمد - ٓ أم اؾمتٕم٤مذة ُمقوع هذا هؾ: اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ وىمد

 سمٕمض سمٜم٤ممه٤م وىمد أمحد، قمـ روايت٤من مه٤م ىمقٓن، ذًمؽ وذم ؟-اؾمتٗمت٤مح ُمقوع



 418   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 واطمدة، اؾمتٕم٤مذة ومٞمٝم٤م ومٞمٙمٗمل واطمدة: ىمراءة هل هؾ: اًمّمالة ىمراءة أن قمغم أصح٤مسمف

 وآيمتٗم٤مءش: »0/86ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل سمرأؾمٝم٤م؟ ُمًت٘مٚم٦م ريمٕم٦م يمؾ ىمراءة أو

 إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م أفمٝمر: واطمدة سم٤مؾمتٕم٤مذة

 .يًٙم٧م ومل اًم٘مراءة اؾمتٗمتح اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمريمٕم٦م ُمـ هنض
 ذيمر، ختٚمٚمٝمام سمؾ ؾمٙمقت، اًم٘مراءشملم يتخٚمؾ مل ٕنف واطمد: اؾمتٗمت٤مح يٙمٗمل وإٟمام

، محدُ  ختٚمٚمٝم٤م إذا اًمقاطمدة يم٤مًم٘مراءة ومٝمل
ِ
 اًمٜمٌل قمغم صالة أو هتٚمٞمؾ، أو شمًٌٞمح، أو اهلل

 .شذًمؽ وٟمحق ملسو هيلع هللا ىلص
 ٓسمد سمؾ واطمدة: اؾمتٕم٤مذة يٙمٗمل ٓ وأنف اؾمتٔمٝمر، ُم٤م ظمالف واًمٔم٤مهر ىم٤مل يمذا

 رئٞمس اًمًٚمٗمل اًمٗم٘مل طم٤مُمد حمٛمد اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مل ريمٕم٦م: يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة ُمـ

ش: 0/434ش »اعمّمٓمٗمك أظم٤ٌمر ُمـ اعمٜمت٘مك» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذمش اًمًٜم٦م أنّم٤مر مج٤مقم٦م»

 يمثػمة: طمريم٤مت وهل واًمًجقد، سم٤مًمريمقع اًمٗمّمؾ ًمٓمقل ىمراءشم٤من: أهنام واًمٔم٤مهر»

 اعمٕمٝمقدة اًمًٙمت٦م ٟمٗمك إٟمام ٕنف هذا: يٜمٗمل ٓ هريرة أيب وطمدي٨م. شمٕمقذ ريمٕم٦م ومٚمٙمؾ

 .آؾمتٗمت٤مح ومٞمٝم٤م اًمتل وهل قمٜمده،
 سمحريم٦م ٓؿمتٖم٤مًمف اح٠مُمقم: هب٤م حيس ٓ ضمداً  ومٚمٓمٞمٗم٦م واًمًٌٛمٚم٦م: اًمتٕمقذ ؾمٙمت٦م أُم٤م

 .ًمٚمريمٕم٦م اًمٜمٝمقض

 ريمٕم٦م، ًمٙمؾش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة أوضمٌقا  وًمذًمؽ صالة: ُمٕمتؼمة ريمٕم٦م يمؾ وم٢من: وأجْم٤مً 

 وهق ،شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ رضمحف اًمذي وهذا ًمٚمتٕمقذ، يمذًمؽ شمٕمتؼم أن وم٠مومم

 .شاًمّمقاب

 اًمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٕمٛمقمش 3/247» طمزم اسمـ واطمت٩م: ىمٚم٧م

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ 
ِ
ـَ  سم٤ِمّللَّ ٞمَْٓم٤منِ  ُِم ضِمٞمؿِ  اًمِمَّ  احل٤مومظ ىم٤مل ومٞمف: ؿم٤مئ٦ٌم ٓ صحٞمح اطمتج٤مج وهق♂ اًمرَّ

. ريمٕم٦م يمؾ أول ذم آؾمتٕم٤مذة ي٘متيض أي٦م هذه وقمٛمقمش: »3/316ش »اًمتٚمخٞمص» ذم

 اًمٓمٞم٥م أبق اًم٘م٤ميض ىم٤مل وسمف: ىم٤مل :شاًمٙمٌػم اًمنمح» ذم اًمراومٕمل اؾمتٔمٝمره اًمذي وهق

وي٤مين احلرُملم، وإُم٤مم اًمٓمؼمي،  ش.وهمػمهؿ واًمرُّ

 ش.اعمذه٥م وهقش: »3/324ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل



 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .شُمذهٌٜم٤م ذم إصح وهقش: »3/326» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل
 احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل وم٘مد خترجي٤ًم: احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمذه٥م ذم ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 . اًمٚمٙمٜمقي

 ([3/824) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوىل مـ أقرص الثاكقة الركعة جعؾ

 :028 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .إومم اًمريمٕم٦م ُمـ أىمٍم وجيٕمٚمٝم٤م
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ُمـ أىمٍم جيٕمٚمٝم٤م يم٤من أنف إٓ إومم: ذم يّمٜمع ُم٤م ُمثؾ اًمريمٕم٦م هذه ذم يّمٜمع ويم٤من

 .-ؾمٌؼ يمام - إومم
 ([3/827) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ركعة   ك ؾر  يف« الَػاحِتَة» قراءة وجقب  

 أن سمٕمد ًمف ىم٤مل طمٞم٨م ريمٕم٦م: يمؾ ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سم٘مراءةش صالشمف اعمزء» أُمر وىمد

 ذم: »رواي٦م وذمش »يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ذم سم٘مراءهت٤م أُمره

 .شريمٕم٦م يمؾ
 .شىمراءة ريمٕم٦م يمؾ ذم: »وىم٤مل

 ([3/828) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 التػَد جلط٘





٦م ا   403 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمتِمٝمدضمًٚم

 الثالثقة مـ إول والتشفد الثـائقة الصالة يف آفساش

 والرباعقة

 : 031 ،029 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهق ًمٚمتِمٝمد، ىمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ُمـ ومرغ وم٢مذا

 .اًمًجدشملم سملم ؾمٌؼ يمام ُمٗمؽمؿم٤م وجيٚمس
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اًمّمالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ًمٚمتِمٝمد جيٚمس ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .اًمًجدشملم سملم جيٚمس يم٤من يمام ،شُمٗمؽمؿم٤مً  ضمٚمس» يم٤مًمّمٌح: ريمٕمتلم
 وأطمٔمك اًمّمٌح، يمّمالة اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم آومؽماش ذم فم٤مهر ٟمص   واحلدي٨م

 واًمِم٤مومٕمل: ح٤مًمؽ ظمالوم٤مً  واًمثقري: طمٜمٞمٗم٦م أبق صمؿ أمحد، اإلُم٤مم احلدي٨م هبذا اًمٜم٤مس

 اًمتِمٝمد» ذم ذيمره ي٠ميت ذًمؽ ذم شمٗمّمٞمؾ قمغم - ومٞمٝم٤م اًمتقرك اًمًٜم٦م سم٠من ي٘مقٓن وم٢مهنام

 أو اًمثالصمٞم٦م ُمـش إول اًمتِمٝمد ذم جيٚمس» ويمذًمؽ قمٚمٞمٝمام، يرد واحلدي٨مش. إظمػم

 .اًمرسم٤مقمٞم٦م

 وم٤مـمٛمئـ، اًمّمالة: وؾَمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا: »ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمف وأُمر

 .ششمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى، ومخذك واومؽمش
 وسمف آومؽماش، هق إٟمام إوؾمط اًمتِمٝمد ضمٚمقس ذم اًمًٜم٦م أن قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 - ضمٚمقس يمؾ ذم سم٤مًمتقرك ي٘مقل وم٢مٟمف ح٤مًمؽ: ظمالوم٤مً  وأمحد: واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل

 .سمٕمده اًمذي ويمذا قمٚمٞمف، يرد احلدي٨م وهذا. - ؾمٞم٠ميت يمام
ء ُمتٗمرق يم٤من ومٞمام ي٘م٤ملش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل اًمًلم: سمٗمتحش: وؾمط» ىمقًمف  إضمزا

 يم٤مًمدار - إضمزاء ُمتّمؾ يم٤من وُم٤م اًمًلم، سمًٙمقن - واًمدواب يم٤مًمٜم٤مس - ُمتّمؾ همػم

د. سم٤مًمٗمتح ومٝمق :- واًمرأس  سمف ويٚمحؼ اًمرسم٤مقمٞم٦م، ذم إول ًمٚمتِمٝمد اًم٘مٕمقد هٜم٤م واعمرا



 404   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد

 .شاًمثالصمٞم٦م ذم إول
عُ  ٓ اعمّمكم أن ُمٜمف ي١مظمذش وم٤مـمٛمئـ»  يًت٘مر: يٕمٜمل. يٓمٛمئـ طمتك اًمتِمٝمد ذم َينْمَ

 .احلريم٦م ُمـ ويًٙمـ ُمٙم٤مٟمف، ذم َُمٗمّمؾ يمؾ

 .قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمجٚمقس يم٤مًمِٗمَراش: واسمًٓمٝم٤م إرض، قمغم أخ٘مٝم٤م: أيش واومؽمش»

 اجلٚمقس ذم آومؽماش اًمًٜم٦م إن: ىم٤مل عمـ دًمٞمؾ وومٞمفش: »2/229» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 .شاجلٛمٝمقر وهؿ. إوؾمط ًمٚمتِمٝمد

: يٕمٜمل» اًم٘مّم٦م هذه همػم اجلٚم٦ًم هذه ذم قمٜمف ُيروَ  وملش: »0/86» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ش. واًمٜمّم٥م اًمٗمرش

 ذم جيٚمس يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م ومٞمف: يتقرك: ُم٤مًمؽ وىم٤مل

 ش.ُمتقريم٤مً  آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط

. ـهاش. إظمػم اًمتِمٝمد ذم آ اًمتقرك ملسو هيلع هللا ىلص يذيمرقمٜمف ملش: »0/87» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .ُمٚمخّم٤مً 

 ىمٌٚمف ذيمر أنف ُمع هذا: إظمػم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل قمغم اًمِمقيم٤مين ؾمٙم٧م: وأىمقل

 يٌلم ومل احلدي٨م، قمغم أجْم٤مً  ؾمٙم٧م صمؿ اًم٘مٞمؿ، اسمـ ىمقل يٜمٗمل اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 ومٞمام أمحد اإلُم٤مم سمروايتٝم٤م شمٗمرد اًمتل اًمٖمري٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ وهق رواه: ُمـ وٓ طم٤مًمف

 اسمـ قمـ أيب صمٜمل: يٕم٘مقب صمٜم٤م: ىم٤ملش 0/459ش »ُمًٜمده» ذم أظمرضمف وم٘مد قمٚمٛم٧م،

 قمٌد - آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمِمٝمد قمـ - صمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق

 قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ أبٞمف قمـ اًمٜمخٕمل يزيد سمـ إؾمقد سمـ اًمرمحـ

 اهلل قمٌد قمـ ٟمحٗمظ ومٙمٜم٤م - آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وؾمط ذم ضمٚمس إذا ي٘مقل ومٙم٤من: - ىم٤مل إي٤مه: قمٚمٛمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن أظمؼمٟم٤م طملم

 ذم يم٤من إن صمؿ: ىم٤مل صمؿ. إًمخ. .. هلل اًمتحٞم٤مت: اًمٞمنى وريمف قمغم آظمره٤م وذم اًمّمالة

 سمام شمِمٝمده سمٕمد دقم٤م آظمره٤م: ذم يم٤من وإن شمِمٝمده، ُمـ يٗمرغ طملم هنض اًمّمالة: وؾمط

 .يًٚمؿ صمؿ يدقمق، أن اهلل ؿم٤مء



٦م اًمتِمٝمد   405 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 خم٤مًمٗم٤مً  إؾمح٤مق اسمـ سمف شمٗمرد ىمد وم٢مٟمف ٟمٔمر: إًمٗم٤مظ هبذه احلدي٨م صمٌقت ذم ًمٙمـ

: - ومٞمف إئٛم٦م أىمقال ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمذهٌل ىم٤مل وىمد. وأطمٗمظ ُمٜمف أوصمؼ هق ممـ ًمٖمػمه

 اٟمٗمرد وُم٤م. صدوق احل٤مل، ص٤مًمح احلدي٨م، طمًـ إؾمح٤مق اسمـ أن زم ئمٝمر وم٤مًمذي»

 .شؿمٞمئ٤مً  طمٗمٔمف ذم وم٢من ٟمٙم٤مرة: ومٗمٞمف سمف:
 وم٘مد هذا: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ُمٜمٙمرٌ  إوؾمط واًمتِمٝمد اًمتقرك وِذيْمرُ : ىمٚم٧م

 اسمـ ذيمره اًمذي هذا ومٞمف وًمٞمس يمثػمة، ـمرق ُمـ وهمػمهؿ وإرسمٕم٦م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 .أقمٚمؿ واهلل. إؾمح٤مق
 ([3/829) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؽؾب إقعاء عـ الـفل

 :030 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .هٜم٤م اإلىمٕم٤مء جيقز ٓ ًمٙمـ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شاًمٙمٚم٥م يم٢مىمٕم٤مء اىمٕم٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٞمكم وهن٤مين: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أبق وىم٤مل
٦ٌَمِ  قمـ يٜمٝمك يم٤من: »آظمر طمدي٨م وذم  .شاًمِمٞمٓم٤من قُمْ٘م

 ويٜمّم٥م سم٤مٕرض أخٞمتٞمف اًمرضمؾ يٚمزق أن هق: »-وهمػمه قمٌٞمد أبق ىم٤مل-ش اإلىمٕم٤مء»

 .شاًمٙمٚم٥م ي٘مٕمل يمام سم٤مٕرض، يديف ويْمع ؾم٤مىمٞمف،
 . - هٜم٤مك شم٘مدم يمام - اًمًجدشملم سملم اعمنموع اإلىمٕم٤مء همػم وهذا: ىمٚم٧م

 ([3/833) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 406   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد

 وهقئتفا التشفد جؾسة يف القد مقضع

 :033 ،032 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ٓ ومخذه قمغم إجٛمـ ُمروم٘مف وهن٤مي٦م اًمٞمٛمٜمك، وريمٌتف ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ويْمع

 .قمٜمف يٌٕمده
 .اًمٞمنى وريمٌتف ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف ويًٌط

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ش ريمٌتف: رواي٦م وذم» ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ووع اًمتِمٝمد: ذم ىمٕمد إذا ويم٤من

 .قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمٓمٝم٤م اًمٞمنى:ش ريمٌتف: رواي٦م وذم» ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف وووع اًمٞمٛمٜمك،

 .اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم إجٛمـ َُمْرومِ٘مفِ   طَمدَّ  يْمع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و
ه رء يمؾ وُمٜمتٝمك. هن٤مي٦م: أي. طمدّ  طمرف ًمٙمؾش: اًمٜمٝم٤مي٦م» ذمش طمد: »ىمقًمف  .طمدُّ
 ًمق ٕنف اجلٚمقس: هذا ذم ضمٜمٌف قمـ َُمْروِمَ٘مفَ  جُي٤مذم ٓ يم٤من أنف اعمراد ويم٠من: ىمٚم٧م

 .قمٜمف ظم٤مرضم٤مً  يٙمقن سمؾ ومخذه: قمغم َُمْروِمِ٘مفِ  هن٤مي٦م يٙمـ مل ضم٤مرم:
 وٟمص ،ش0/92ش »اًمزاد» ذم سمذًمؽ سح ىمد اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٧م صمؿ

 قمٜمد ُمروم٘مف طمد ومٞمٙمقن جي٤مومٞمٝم٤م، وٓ ومخذه، قمغم ذراقمف يًٌط ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من: »يمالُمف

 .شاًمٞمنى اًمٗمخذ قمغم إص٤مسمع ومٛمٛمدودة اًمٞمنى: وأُم٤م ومخذه، آظمر
 ([3/833) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف القِّسى القد عذ آعتامد مع اجلؾقس عـ الـفل

 :034 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمٞمنى وظمّمقص٤م. يده قمغم ُمٕمتٛمدا جيٚمس أن جيقز وٓ



٦م اًمتِمٝمد   407 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 صالةُ  إهن٤م: »وم٘م٤مل اًمّمالة: ذم اًمٞمنى يده قمغم ُمٕمتٛمد ضم٤مًمس وهق رضمالً  هنك و

٦م هذه إٟمام هٙمذا: دمٚمْس  ٓ: »ًمٗمظ وذمش. اًمٞمٝمقد ًَ سمقن اًمذيـ ضِمْٚم  ش. يٕمذَّ

 ([3/835) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 التػَد يف باإلصبع اإلغازٗ

 ّحتسٓكَا إلَٔا ّاليظس





 420420 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 وحتريؽفا إلقفا والـظر التشفد يف باإلْصبَعِ  اإلصارة

 :039-037 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف ويِمػم
 .إًمٞمٝم٤م سمٌٍمه ويرُمل
 .آظمره إمم اًمتِمٝمد أول ُمـ هب٤م يدقمق وحيريمٝم٤م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ف ووع :[يتِمٝمد] ضمٚمس إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و  اًمٞمنى ريمٌتف قمغم اًمٞمنى يمٗمَّ

ف أص٤مسمعَ  وي٘مٌُض  ،[قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمَٓمٝم٤م]  اإلهب٤مم شمكم اًمتل سم٢مصٌٕمف ويِمػم يمٚمٝم٤م، اًمٞمٛمٜمك يمٗمِّ

 .[- ٟمحقه٤م أو - إًمٞمٝم٤م سمٌٍمه ويرُمل اًم٘مٌٚم٦م، ذم]
 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .احلدي٨م أهؾ: يٕمٜملش. أصح٤مسمٜم٤م ىمقل وهق. اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة خيت٤مرون واًمت٤مسمٕملم:

: - احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - حمٛمد اإلُم٤مم ىم٤مل وم٘مد اًمثالصم٦م: أثٛمتٜم٤م ىمقل وهق

 ذم يقؾمػ أبق ذيمر وىمدش. طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وسمّمٜمٞمع»

 .- وهمػمهش اًم٘مدير ومتح» ذم ُم٤م قمغم - حمٛمد ذيمر يمامش إُم٤مزم»

 اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة شمرك اظمت٤مروا أهنؿ يمٞمػ احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمـ يمثػم ُمـ وم٤مًمٕمج٥م

 ُمال اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ ذًمؽ ذم أخػ وىمد أجْم٤ًم، أئٛمتٝمؿ وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ صمٌقت ُمع

 وأؾمامه٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م، ُمـ قمغم ورد اًمًٜم٦م، هذه ومٞمٝم٤م أث٧ٌم ٟمٗمٞم٦ًم رؾم٤مًم٦م اًم٘م٤مري قمكم

 .شاإلؿم٤مرة ًمتحًلم اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم»
 إطم٤مدي٨م ؾم٤مق وم٘مد ومٞمٝم٤م: ضم٤مء ُم٤م أهؿ ٟمٚمخص أن ًمٚمٛم٘مٚمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٝمؿ وُمـ

 .اعمت٘مدُملم اًمزسمػم واسمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م: اإلؿم٤مرة ذم اًمٍمحي٦م

 .-[851 ص] ىمري٤ٌمً  أيت - طُمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م



 422   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 وظُمَٗم٤مف اخلُزاقمل، وُٟمٛمػم اًم٤ًمقمدي، محٞمد وأيب هريرة، أيب طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 .أبزى سمـ اًمرمحـ وقمٌد قم٤مُمر، سمـ وقم٘م٦ٌم ُم٤مًمؽ، سمـ وأنس ضمٌؾ، سمـ وُمٕم٤مذ اًمٖمٗم٤مري،
 ٕهن٤م أيمثره٤م: ذيمر قمـ صٗمح٤مً  أرضسمٜم٤م وىمد أخٗم٤مفمٝم٤م، وؾم٤مق يمٚمٝم٤م ظمرضمٝم٤م وىمد

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٝمذهش: »01 ص» ذًمؽ سمٕمد قمكم   اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ. ذـمٜم٤م قمغم ًمٞم٧ًم

 أؾم٤مٟمٞمده٤م سمٕمض ٕن اإلؿم٤مرة: أصؾ صح٦م ذم ؿمؽ وٓ ؿمٝمػمة، ُمتٕمددة سمٓمرق

 .شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ُمقضمقد

شمراً: يّمػم أن يم٤مد مم٤م وهمػمه٤م:ش اًمًّت٦م اًمّمح٤مح» ذم ُمذيمقر ومٝمق وسم٤مجلٛمٚم٦م:  ُمتقا

شمر إٟمف: ي٘م٤مل أن يّمح سمؾ  قمـ يٕمدل أن ورؾمقًمف سم٤مهلل عم١مُمـ جيقز ومٙمٞمػ ُمٕمٜمًك: ُمتقا

 ُمدظمقل، اًمتٕمٚمٞمؾ ذًمؽ أن ُمع اجلٚمٞمؾ: اًمٜمص ُمٕمرض ذم سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ وي٠ميت سمف، اًمٕمٛمؾ

 زي٤مدة ومٞمٝم٤م سم٠من - ًمإلؿم٤مرة اح٤مٟمٕملم سمٕمض قمـ ٟم٘مالً  - ىمٞمؾ ُم٤م وهق اًمٕمٚمٞمؾ، ُمـ َصَدرَ 

 وهق واًمًٙمٞمٜم٦م، اًمقىم٤مر قمغم اًمّمالة ُمٌٜمك ٕن أومم: اًمؽمك ومٞمٙمقن إًمٞمٝم٤م، حيت٤مج ٓ رومع

 ذم واًمًٙمٞمٜم٦م اًمقىم٤مر صٗم٦م قمغم وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ح٤م أومم: اًمؽمك يم٤من ًمق سم٠منف ُمردود

 ٟمقر، قمغم ٟمقر سم٤مًمتقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة ُمع اًمتٗمريد امم اإلؿم٤مرة أن ؿمؽ ٓ صمؿ إقمغم، اعم٘م٤مم

 .قمٚمٞمف واًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة اًمّمالة ُمدار سمؾ إًمٞمف: حمت٤مج ومٝمق هور: قمغم هور وزي٤مدة
وم٘م٦م ومٞمف سم٠من سمٕمْمٝمؿ وقمٚمؾ  ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ِت٘مٞم٘م٤مً  أومم: شمريمف ومٙم٤من اًمراومْم٦م، ومرىم٦م ُمقا

 ٟمِم٤مهدهؿ ُم٤م قمغم - قم٤مُمتٝمؿ ومألن: أوًٓ  اُم٤م: وضمقه ُمـ اًمٌٓمالن فم٤مهر[ وهذا! ]أجْم٤مً 

 قمغم وييسمقن اًمًالم، قمٜمد سم٠مجدُّيؿ يِمػمون وإٟمام أصاًل، يِمػمون ٓ - زُم٤مٟمٜم٤م ذم

 .اإلؾمالم ومقت قمغم شم٠مؾمٗم٤مً  أومخ٤مذهؿ:

 .ًمٜم٤م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمتٕمٚمٞمؾ ومٞمٜم٘مٚم٥م
 ٟمحـ يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م يمؾ ومٚمٞمس اًمٞمٝمؿ: اًمٜم٦ًٌم صح٦م شم٘مدير قمغم ومألنف: صم٤مٟمٞم٤مً  وأُم٤م

 وٟمحق سم٤مًمٞمٛملم يم٤مٕيمؾ - ًمٚمًٜم٦م اعمقاوم٘م٦م أومٕم٤مهلؿ يِمٛمؾ طمتك سمف سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ ُم٠مُمقرون

 ذم ُم٘مرر هق يمام - هلؿ ؿمٕم٤مراً  وص٤مر اسمتدقمقه ومٞمام ُمقاوم٘متٝمؿ شمرك يًتح٥م سمؾ :- ذًمؽ

 ضمٜمس قمغم اًمًجدة يم٤مٟم٧م وإن وم٢مٟمف اًمًج٤مدة: ومقق احلجر يمقوع ،- اعمذه٥م

 أهؾ قمٜمد وٟمحقمه٤م واًمَٗمْروِ  اًم٤ًٌمط قمغم ضمقازه٤م ُمع إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق أومْمؾ إرض



 423423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 قمالُم٦م وص٤مر اسمتدقمقه٤م، سمدقم٦م اًمًج٤مدة ومقق واعمدر احلجر ٟمحق ووع ًمٙمـ اًمًٜم٦م:

 ذم ُمقاوم٘متٝمؿ ٟمٗمس: أطمدمه٤م: ًمًٌٌلم ومٕمٚمٝمؿ: قمـ آضمتٜم٤مب ومٞمٜمٌٖمل عمٕمنمهؿ،

 .شواًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا : »احلدي٨م ذم ورد يمام اًمٌدقم٦م:

 . (0)شاًمتٝمؿ ُمقاوع اشم٘مقا : »ورد وىمد. اًمتٝمٛم٦م رومع: وصم٤مٟمٞمٝمام
: ويمذا اًمِمٕم٤مر، ذًمؽ ُمـ ص٤مر وم٢مٟمف اعمًتج٤مر: ذم ًمٚمدقم٤مء اًمقىمقف: وٟمٔمػمه

م يٚمٛمٚمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ اخلروج  قمٜمد ذيمر ُم٤م ضمقاز قمغم آشمٗم٤مق ُمع احلرم ظم٤مرج ًمإلطمرا

 يم٤مخلروج ُمًتٛمرة: ؾمٜم٦م ذم ؿم٤مريمقٟم٤م إذا ُم٤م سمخالف احلٙمؿ: وأصح٤مب اًمٕمٚمؿ أرسم٤مب

ٟم٦م اًمتٜمٕمٞمؿ إمم اًمٕمٛمرة إلطمرام ا  .واجِلِٕمرَّ
 إمم ورضمققم٤مً  هلؿ، زضمراً  يًتحًـ: اعم٤ٌمح إُمر ذم اعمٌتدقم٦م خم٤مًمٗم٦م أن: وم٤محل٤مصؾ

 .اًمّمالح
 .اًم٤ٌمب هذا ُمـ ومٚمٞم٧ًم اًمّمقاب: هن٩م قمغم اًمث٤مسمت٦م اعمذيمقرة اإلؿم٤مرة وأُم٤م
 ذم ظمالف اًمًٚمػ قمٚمامء ُمـ وٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٕمٚمؿ مل إذ اإلمج٤مع: أدًمتٝم٤م ُمـ صمؿ

 سمف ىم٤مل سمؾ اًمٕم٤ٌمرة: هذه شمّمحٞمح ذم وٓ اإلؿم٤مرة، هذه ضمقاز ذم وٓ اعم٠ًمخ٦م، هذه

 قمٚمامء وؾم٤مئر وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم ويمذا وص٤مطم٤ٌمه، إقمٔمؿ إُم٤مُمٜم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ٟمص وىمد وأصم٤مر، إظم٤ٌمر صح٤مح سمف ورد ُم٤م قمغم وإقمّم٤مر: إُمّم٤مر

 شمرك ح٤م قمؼمة وٓ اعمخ٤مًمٗمقن، قمٚمٞمف ح٤م اقمتداد ومال واعمت٠مظمرون، اعمت٘مدُمقن ُمِم٤مخيٜم٤م

 واًمروم واًمٕمراق ظمراؾم٤من، وأهؾ اًمٜمٝمر وراء ُم٤م ؾمٙم٤من ُمـ إيمثرون اًمًٜم٦م هذه

 سم٤مًم٘مقل اًمتٕمٚمؼ ُمـ واًمت٠مجٞمد اًمتح٘مٞمؼ ووم٤مهتؿ اًمت٘مٚمٞمد، قمٚمٞمٝمؿ همٚم٥م ممـ اهلٜمد: وسمالد

ش: 08» ىم٤مل صمؿ صٗمتٝم٤م، وذم اإلؿم٤مرة، إصم٤ٌمت ذم اعمِم٤ميخ أىمقال ؾم٤مق صمؿش. اًمًديد

 يم٠مهؾ سم٤مًم٤ًٌمسم٦م اإلؿم٤مرة: اعمحرُم٤مت ُمـ واًمٕم٤مذ: ىم٤مل طمٞم٨م اًمَٙمْٞمداين أهمرب وىمد»

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحدي٨م اًمٕمٚمؿ جيٛمٕمٝمؿ مج٤مقم٦مٍ  إؿم٤مرة ُمثؾ: أي. احلدي٨م

 إصقل، قم٘م٤مئد قمـ اجلٝمؾ ُمٜمِم١مه ضمًٞمؿ، وضمرم قمٔمٞمؿ، ظمٓم٠م ُمٜمف وهذا! واًمًالم

                                                           

 [.اًمٜم٤مذش]003» شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم يمام ،ُمرومققم٤مً  ًمف أصؾ وٓ  (0)
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 يمٗمراً  ًمٙم٤من سمًٌٌف: يمالُمف وشم٠مويؾ سمف اًمٔمـ طمًـ وًمقٓ اًمٜم٘مقل، ُمـ اًمٗمروع وُمراشم٥م

مَ  أن اعم١مُمـ جيٝمؾ ومٝمؾ! صحٞمح٤مً  وارشمداداً  سحي٤ًم، رِّ  يم٤مد ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف وِمٕمٚمف صم٧ٌم ُم٤م حُيَ

شمراً، يٙمقن أن ٟم٘مٚمف ! ُمٙم٤مسمراً؟ يم٤مسمر قمـ يم٤مسمراً  اًمٕمٚمامء قم٤مُم٦م قمٚمٞمف ُم٤م ضمقاز ويٛمٜمعَ  ُمتقا

 مل ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م ي٠مظمذ أن ٕطمد حيؾ ٓ: ىم٤مل إىمدم واهلامم إقمٔمؿ، اإلُم٤مم أن: واحل٤مل

 .اعم٠ًمخ٦م ذم اجلكم واًم٘مٞم٤مس إُم٦م، وإمج٤مع واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب، ُمـ ُم٠مظمذه يٕمرف

 احل٤مئط، قمغم ىمقزم وم٤مرضسمقا  ومٕمكم: ظمالف قمغم احلدي٨م صح إذا: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 .اًمْم٤مسمط سم٤محلدي٨م واقمٛمٚمقا 
 اعم٘متٗملم قمغم ًمٙم٤من اعمرام: قمغم اإلُم٤مم ٟمص يٙمـ مل ًمق أنف وم٤مقمٚمؿ هذا: قمروم٧م وم٢مذا

م اًمٕمٚمامء ُمـ أت٤ٌمقمف ُمـ  قمٚمٞمف قمٜمف صح سمام يٕمٛمٚمقا  أن - اًمٕمقام قمـ ومْمالً  - اًمٙمرا

 .واًمًالم اًمّمالة
 ص٤مطم٥م قمـ إصم٤ٌمهت٤م وصح اإلؿم٤مرة، ٟمٗمُل  - ومرو٤مً  - اإلُم٤مم قمـ صح ًمق ويمذا

 اًمٍميح ٟم٘مٚمف ـم٤مسمؼ وىمد يمٞمػ. ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف اعمًٜمد اعمث٧ٌم شمرضمٞمح ذم ؿمؽ ومال اًمٌِم٤مرة:

 يتٕمًػ: ومل أنّمػ ومٛمـ !اًمّمحٞمح؟ سم٤مإلؾمٜم٤مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م

 ومٝمق ذًمؽ: قمـ قمدل وُمـ واخلٚمػ، اًمًٚمػ ُمـ اًمتََّديُّـ أهؾ ؾمٌٞمؾ هذا أن قمرف

 .إيم٤مسمر ُمـ اًمٜم٤مس قمٜمد يم٤من وًمق اعمٙم٤مسمر: اعمٕم٤مٟمد اجل٤مهؾ سمقصػ ه٤مًمؽ

: اًمٙمراه٦م إمم وذهٌقا  اإلؿم٤مرة ُمٜمٕمقا  طمٞم٨م اعمِم٤ميخ سمٕمض قمـ سمف يٕمتذر ُم٤م وهم٤مي٦م

 أن ومٔمٜمقا  قمٚمٞمٝمؿ، وشمريمٝم٤م ومٕمٚمٝم٤م اظمتالف ورد وىمد إًمٞمٝمؿ، إطم٤مدي٨م وصقل قمدم

 .شأومم شمريمٝم٤م

 اًمٜم٤مس سمٕمض أن رأى ح٤م اعمّمٓمٗمقي٦م وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م سم٤مٕظم٤ٌمر وم٤مجل٤مهؾ: »ىم٤مل

 أو ًمٚمٙمًؾ، أو ًمٚمجٝمؾ، إُم٤م اإلؿم٤مرة، يؽميمقن وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، قمٛمالً  يِمػمون

 همػمه سمٕمده ومج٤مء. اعمٕمٜمك أصؾ قمغم اعمٌٜمك ذم زي٤مدة ٕهن٤م أومم: شمريمٝم٤م: وم٘م٤مل ًمٚمٖمٗمٚم٦م:

 .ُمٙمروه٦م هل: وىم٤مل
ـْ  ومتقهؿ! شمٜمٌٞمف ُمـ قمٚمٞمف جيٕمؾ مل ًمٙمـ شمٜمزيف: يمراه٦م أهن٤م وأراد  طمرام، أنف سمٕمدهؿ َُم

 صمؿ! ِتريؿ يمراه٦م ومٝمل أـمٚم٘م٧م: إذا اًمٙمراه٦م أن قمغم سمٜم٤مءً  ًمٕمٔمٞمؿ: اًمديـ ذم أنف وطم٥ًم
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ـْ  ىم٤مل !! إطمد سمٕم٤ٌمدة ُمتٕمٚمؼ وهق ؾمٞمام ٓ حمٛمد: قمٜمد طمرام ومٝمق يمره: ُم٤م: سمٕمده َُم

 ضمٕمؾ أن إمم اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٕم٤مري اًمٕم٘مؾ ٟمٔمر ذم وشمريم٥م اجلٝمُؾ، شمدرج يمٞمػ وم٤مٟمٔمر

م شمٕمريػ أن وم٤مقمٚمؿ! اعمٝمجقرة اعمحرُم٦م اعمٜمٝمٞم٦م إُمقر ُمـ اعمِمٝمقرة اًمًٜم٦م  ُم٤م: احلرا

 .واحلدي٨م اًمٙمت٤مب ُمـ اًم٘مٓمٕمل سم٤مًمدًمٞمؾ هنٞمف صم٧ٌم
ٌم: اعم٤ٌمِح  ِتريؿَ  أن اعم٘مررة اًم٘مقاقمد وُمـ  قمٚمٞمف قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ومٙمٞمػ طمرا

صملم إه٤مٟم٦مُ  اًمٙمٞمداين شمٙمٗمػم ُمقضم٥م ذم يٙمٗمل أنف ُمع! واًمًالم؟ اًمّمالة  اًمذيـ اعمحدِّ

 إدب ىمٚم٦م إمم اعمٗمْمٞم٦م. احلدي٨م يم٠مهؾ: ىمقًمف ُمـ اعمٗمٝمقم اًمديـ أئٛم٦م قمٛمدة هؿ

 أهؾ احلدي٨م وأهؾ اهلل، أهؾ اًم٘مرآن أهؾ أن اعمٕمٚمقم ُمـ إذ اخل٤ممت٦م: ًمًقء اعم٘متيض

 :اعمٕمٜمك هذا ذم وُأنِمد! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

فُ  يّمحٌقا . .. مل وإن اًمٜمٌل أهؾ ُهؿُ  احلدي٨م أهؾ ًَ  أُم٤مشمٜم٤م   صحٌقا  أنٗم٤مؾَمف َٟمْٗم

 اًمٕم٤مُمٚملم اًمٕمٚمامء ُمع وطمنمٟم٤م اعمجتٝمديـ، إئٛم٦م ُمـ وأت٤ٌمقمٝمؿ اعمحدصملم حم٦ٌم قمغم اهلل

 .اهلل رمحف يمالُمف ـهاش. اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد. اعمرؾمٚملم ؾمٞمد ًمقاء ِت٧م

 وىمدش: »016» اًمٚمٙمٜمقي احلل ًمٕمٌدش حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» وذم هذا:

ُٛمٜمِّل ،شاًم٘مدير ومتح» ذم اهلاَُمم اسمـ ذيمر  أبق ذيمر أنف وهمػممه٤مش اًمٜم٘م٤مي٦م ذح» ذم واًمِمُّ

 .حمٛمد ذيمر ُم٤م ُمثؾش إُم٤مزم» ذم يقؾمػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ًمثٌقهت٤م اإلؿم٤مرة: دمقيز قمغم اشمٗم٘مقا  اًمثالصم٦م أصح٤مسمٜم٤م أن ومٔمٝمر

 وىمد. رده٤م إمم وٓ إٟمٙم٤مره٤م، إمم ؾمٌٞمؾ ٓ ُمتٙمثرة، وـمرق ُمتٕمددة سمرواي٤مت وأصح٤مسمف

 .شذًمؽ ذم ظمالف ٓ إٟمف: »اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل طمتك اًمٕمٚمامء: ُمـ واطمد همػم سمف ىم٤مل

 - اًمٗمت٤موى أصح٤مب ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػم صٜمٞمع ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وإمم

ش اًمقًمقاجلٞم٦م»وش اًمِٖمٞم٤مصمٞم٦م»وش اًمَٕمّت٤مسمٞم٦م»وش اًمٙمؼمى اًمٌّزازي٦م»وش اخلالص٦م» يمّم٤مطم٥م

! اإلؿم٤مرة قمدم هق اعمخت٤مر أن ذيمروا طمٞم٨م - وهمػمه٤مش اًمٔمٝمػمي٦م»وش اعمُْٗمتِل قمٛمدة»و

 هذه قمـ أئٛمتٜم٤م ؾمٙمقُت  ذًمؽ قمغم محٚمٝمؿ واًمذي! ُمٙمروه٦م أهن٤م سمٕمْمٝمؿ ذيمر سمؾ

 ورد أنف وٓ ُمتٕمددة، سمرواي٤مت قمٜمٝمؿ صم٧ٌم ىمد أنف يٕمٚمٛمقا  ومل اًمرواي٦م، فم٤مهر ذم اعم٠ًمخ٦م

 .ُمتٙمثرة أطم٤مدي٨م ذم



 426   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 قمـ صم٧ٌم ح٤م خم٤مًمٗم٤مً  يمقٟمف ُمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ىمقهلؿ قمغم آقمتامد ُمـ احلذر وم٤محلذر

 سم٤مًمٜمٗمل، اًمتٍميح أئٛمتٜم٤م قمـ صم٧ٌم ًمق سمؾ أجْم٤ًم، أئٛمتٜم٤م وقمـ سمؾ وأصح٤مسمف: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أطمؼ وأصح٤مسمف اًمرؾمقل وِمٕمؾ ًمٙم٤من اإلصم٤ٌمت: وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ وصم٧ٌم

 .!شأجْم٤ًم؟ أئٛمتٜم٤م سمف ىم٤مل وىمد ومٙمٞمػ سم٤مًم٘مٌقل: وأخزم
 ُمـ اًمٕمج٥م يمؾ وشمٕمج٥م ،ش0/38ش »اًمرقم٤مي٦م قمٛمدة» يمت٤مسمف ذم هذا ٟمحق ذيمر وىمد

 قمٚمٞمٝمؿ وزاد: »ىم٤مل صمؿ ويمراهتٝم٤م، اإلؿم٤مرة شمرك اظمت٤مروا اًمذيـ اعمذيمقريـ اعمِم٤ميخ

 طم٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤ملش! اعمحرُم٤مت ُمـ ومٕمده٤م اًمٓمٜمٌقر: ذم ٟمٖمٛم٦مً ش ظُمالصتف» ذم اًمَٙمْٞمداين

 اعمردودة: اخلٌٞمث٦م إىمقال ُمـ اًم٘مقل هذاش: »40 صش »اًمٙمالم إُم٤مم قمغم اًمٖمامم همٞم٨م»

 ذم حمٛمد سمف سح يمام- اإلؿم٤مرة ؾمٜمٞم٦م ُمـ اًمثالصم٦م أئٛمتٜم٤م قمـ صم٧ٌم ح٤م عمخ٤مًمٗمتف

ـْ  واًمٕمج٥م. -شإُم٤مزم» ذم يقؾمػ وأبق ،شُمقـمئف» ـَ  مَجْعٍ  ُِم  أومتقا  يمٞمػ احلٜمٗمٞم٦م ُِم

 .!شاعمذه٥م؟ وإُم٤مم اًمنمع ص٤مطم٥م قمـ صمٌقهت٤م ُمع اإلؿم٤مرة سمٙمراه٦م
 ُمـ ُمٖمٚمؼ آضمتٝم٤مد سم٤مب سم٠من ي٘مقًمقن اعمٗمتلم ه١مٓء أن ذًمؽ ُمـ وأقمج٥م: ىمٚم٧م

 ٟمّمقص ومٞمٝم٤م ومٞمخ٤مًمٗمقن اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم جيتٝمدون هؿ صمؿ إرسمٕم٦م، اًم٘مرون سمٕمد

 اًمّمحٞمح٦مَ  وإطم٤مدي٨َم  واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م قمـ اعمروي٦مَ  وأصم٤مرَ  اعم٘مٚمَّديـ، أئٛمتٝمؿ

 ي٘مقًمقا  مل ومٚمٞمتٝمؿ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ،ش اًمٜمص ُمٕمرض ذم اضمتٝم٤مد ٓ» أنف ُمع اعمرؾمٚملم: ؾمٞمد قمـ

 .اعمًتٕم٤من واهلل! قمٜمده وىمٗمقا  وًمٞمتٝمؿ! هذا ىمقهلؿ
 ُمـ وم٢مٟمف اعم٠ًمخ٦م: هذه طمقل ُمِم٤مخيل سمٕمض وسملم سمٞمٜمل سمح٨م ضمرى يم٤من وىمد

 إئٛم٦م أىمقال وقمغم إًمٞمٝم٤م، اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م قمغم اـمٚمع ىمد يمقٟمف رهمؿ سم٤معمٜمع اًم٘م٤مئٚملم

 .ذًمؽ ذم اًمقاردة
 ىمديٛم٦م إومم: سمحجتلم وم٤مطمت٩م! اًمّمالة؟ ذم أصٌٕمؽ شمرومع ٓ مل: ًمف وم٘مٚم٧م

 اًمًٙمقن قمغم ُمٌٜمٞم٦م اًمّمالة يمقن وهل- اًم٘م٤مري يمالم ذم ؾمٌ٘م٧م وىمد ُمٕمرووم٦م،

 .شم٘مدم سمام قمٜمٝم٤م وأضم٤مب واهلدوء،
 ُمثٚمؽ وهؾش ! اًمٜمص ُمع رأي وٓ اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر: ضم٤مء إذا: »ًمف وم٘مٚم٧م أن٤م: أُم٤م

 احلريم٤مت ُمـ ذًمؽ ذم ٕن أؾمجد: وٓ اًمّمالة، ذم أريمع ٓ أن٤م: ي٘مقل ُمـ ُمثؾ إٓ
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 إٓ ذًمؽ قمغم دمٞمٌف ُم٤م ًمؽ وهؾ! ومٞمٝم٤م اًمًٙمقن أو اًمّمالة ُمع يتٗمؼ ٓ ُم٤م وآٟمت٘م٤مٓت

 احلريم٤مت هبذه أُمرٟم٤م اًمذي هق اًمّمالة ذم سم٤مًمًٙمقن أُمرٟم٤م اًمذي إن: شم٘مقل أن

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م▬ وآٟمت٘م٤مٓت،  اجلقاب ومٝمذا ،♂وَم٤مٟمتَُٝمقا  قَمٜمْفُ  هَن٤َميُمؿْ  َوَُم٤م وَمُخُذوهُ  اًمرَّ

سمٜم٤م هق  ىمد اًمٕمٚمامء يم٤من ح٤م: ىمقًمف ومٝمل إظمرى: طمجتف وأُم٤م! ومًٙم٧م. ويمٗمك ًمؽ ضمقا

. إظمرى إص٤مسمع ىمٌض ُمع اعمًٌح٦م يرومع: ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ اًمرومع: صٗم٦م ذم اظمتٚمٗمقا 

 قمٜمد يرومٕمٝم٤م: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ. اعمًٌح٦م ويرومع إظمرى هذه يًٌط: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 .اإلصم٤ٌمت قمٜمد ويْمٕمٝم٤م اًمٜمٗمل
 ذم اًمٞمديـ ووع قمٜمد إص٤مسمع ي٘مٌض: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ. ذًمؽ يٕمٙمس وسمٕمض

ٌِّح٦م حيرك وسمٕمْمٝمؿ. اًمتٝمٚمٞمؾ قمٜمد ذًمؽ يٗمٕمؾ إٟمام وسمٕمْمٝمؿ. اًمتِمٝمد أول . اعمً

 ٟمٕمرف مل ٕنٜم٤م اًمًٜم٦م: هذه شمريمٜم٤م ذًمؽ: ذم اظمتٚمٗمقا  رأجٜم٤مهؿ ومٚمام. حيريمٝم٤م ٓ وسمٕمْمٝمؿ

! إٟمٙم٤مره أو ُمٓمٚم٘م٤مً  شمريُمفُ  ُم٤م رء صٗم٦م ذم آظمتالف ُمـ يٚمزم ٓ: ًمف وم٘مٚم٧م! صٗمتٝم٤م

 ومخذ! ُمذهٌؽ قمٚمامء طمتك اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ يمثػمة أؿمٞم٤مء شمؽمك أن ًمزُمؽ وإٓ:

 ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ اًمّمالة: ذم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ؾمٜمٞم٦م: ذًمؽ قمغم ُمث٤مًٓ 

 وأُم٤م. ُمذهٌؽ ذم هذا. سمٞمٜمٝمام اجلٛمع: وسمٕمْمٝمؿ. اًمقوع: وسمٕمْمٝمؿ. اًم٘مٌض اًمًٜم٦م سم٠من

. اًمنة ِت٧م يٙمقن اًمقوع سم٠من شم٘مقل ومٌٕمْمٝم٤م أؿمد: وم٤مخلالف إظمرى: اعمذاه٥م ذم

 ُمنموقمٞم٦م يرى ٓ ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم إن سمؾ. اًمّمدر قمغم: وسمٕمْمٝم٤م. ومقىمٝم٤م: وسمٕمْمٝم٤م

 ذم آظمتالوم٤مت هلذه اًمًٜم٦م هذه أن٧م شمؽمك ومٝمؾ :- قمٜمف رواي٦م ذم - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقوع

 .ومٌٝم٧م! أجْم٤ًم؟ أصٚمٝم٤م وذم سمؾ يمٞمٗمٞمتٝم٤م:

 سمف شمٕم٤ممم اهلل أُمرٟم٤م ُم٤م إمم اًمرضمقع إٓ آظمتالوم٤مت هذه ُمـ يٜمجٞمؽ ٓ: ىمٚم٧م صمؿ

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمن: ▬ىمقًمف ذم
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ   شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن َواًمرَّ

ِ
 َواًمٞمَْقمِ  سم٤ِمّللَّ

ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  ًَ  ♂. شَم٠ْمِويالً  َوَأطْم

 ذم اًمٞمديـ ووع أُم٤م: اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم حيت٤مج وإُمر وىمتئٍذ، ىمٚمتف ُم٤م هذا

 .حمٚمف ذم ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم ُم٤م سمٞم٤من ؾمٌؼ وم٘مد اًم٘مٞم٤مم:
 اًمًٜم٦م: ذم هل٤م أصؾ ٓ آظمتالوم٤مت شمٚمؽ أن وم٤مقمٚمؿ ومٞمٝم٤م: ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م وأُم٤م
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 اًم٘مٌض أُم٤م! واضمتٝم٤مد رأي جمرد وسمٕمْمٝم٤م جمٛمٚم٦م، رواي٤مت قمغم ُمداره سمٕمْمٝم٤م سمؾ

طم٦م اًمث٤مسم٧م هق وم٤مٕول واًمًٌط:  اًمزسمػم، اسمـ اهلل وقمٌد قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم سا

 .طمجر سمـ ووائؾ

 يذيمر مل أنف: إًمٞمف ذه٥م ُمـ وطمج٦م ُم٤م، طمدي٨م ذم سمف يٍمح ومٚمؿ اًمًٌط: وأُم٤م

 هذه ذم ه١مٓء أطم٤مدي٨م وم٢من سمٌمء: ًمٞمس وهذا أطم٤مديثٝمؿ، ذم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اًم٘مٌض

 ذم يمام- اعمجٛمؾ قمغم ي٘ميض واعمٗمّمؾ ُمٗمّمٚم٦م، أوئلؽ وأطم٤مدي٨م جمٛمٚم٦م، اعم٠ًمخ٦م

 .-شم٘مرر إصقل
 حمض اضمتٝم٤مد ومٝمق وحيدده، يٕمٞمٜمف طمديث٤مً  ذًمؽ ذم ٟمجد ومٚمؿ اًمرومع: وىم٧م وأُم٤م

 .دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس

ٌِّح٦م ِترك ٓ أن اًمًٜم٦م أن قمغم سمٜم٤مء وهذا ًَ  قمٜمد إٓ آظمره إمم اًمتِمٝمد أول ُمـ اعمُ

 .-ؾمٞم٠ميت يمام- يمذًمؽ وًمٞمس. اًمتٝمٚمٞمؾ
 ُمـ أنف اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر إظمرى: إص٤مسمع ىمٌض وىم٧م وأُم٤م

 اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ووع ضمٚمس: إذا يم٤من: شم٘مقل ٕهن٤م اًمتِمٝمد: أول

 .يمٚمٝم٤م أص٤مسمٕمف وىمٌض
 .سمف إظمذ ومقضم٥م ُمٕم٤مرض: اًمٔم٤مهر هلذا وًمٞمس

 أثٌتف: ُمـ ُمع ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمذي وم٤مًمّمقاب اًمتحريؽ: اؾمتٛمرار ذم اظمتالومٝمؿ وأُم٤م

 .طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذم صم٤مسم٧م ٕنف
 .- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام - صٗمتف ذم أجْم٤مً  اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ

 ([3/838) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 التحؾقؼ و اإلصارة حال القشطك عذ اإلهبام وضع

 :036 ،035 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل
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 .شم٤مرة اًمقؾمٓمك إصٌٕمف قمغم إهب٤مُمف ويْمع يمٚمٝم٤م، اًمٞمٛمٜمك يمٗمف أص٤مسمع وي٘مٌض
 .طمٚم٘م٦م هبام حُيٚمؼ وشم٤مرة
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .اًمقؾمٓمك إصٌٕمف قمغم إهب٤مُمف ووع سم٢مصٌٕمف: أؿم٤مر إذا يم٤من و
 .شطمٚم٘م٦م هبام حيٚمِّؼ يم٤من» وشم٤مرة
 قمٙمس إومم: اًمّمٗم٦م دمقيزهؿ ُمع احلٜمٗمٞم٦م، قمٚمامؤٟم٤م اًمتحٚمٞمؼ صٗم٦م اظمت٤مر وىمد

 ٟمجٞمزه، وٟمحـ: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وىمد -ؾمٌؼ يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ًمثٌقت اًمزسمػم: اسمـ طمدي٨م ذم رويٜم٤م ُم٤م صمؿ قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم رويٜم٤مه ُم٤م وٟمخت٤مر

 .شيُمَٚمٞم٥م اسمـ قم٤مصؿ قمغم اًمٗمْمؾ ذم ورضم٤مطمتٝمؿ رضم٤مًمف، وُمزي٦م إؾمٜم٤مده، وىمقة ظمؼممه٤م،

 ُمٜمٝمام سمٙمؾ اًمٕمٛمؾ يٜمٌٖمل ؾمٜم٦م ُمٜمٝمام يمؾ سمؾ اًمّمٗمتلم: سملم شمٗمْمٞمؾ ٓ أنف: واحلؼ

 .أطمٞم٤مٟم٤مً 
 يرضمح أن سمدون اًمّمٗمتلم ذيمر طمٞم٨م :شاعمّمكم ُمٜمٞم٦م» ؿم٤مرح ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 اًمتخٞمػم يٗمٞمد وهقش: »08» اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ إظمرى: قمغم إطمدامه٤م

 ُمًتحًـ: ومجع طمًـ، ىمقل وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمث٤مسمتلم اإلؿم٤مرة ٟمققمل سملم

 .شأطمرى سم٤مًمتحري وم٢مٟمف أظمرى: وسم٤مٔظمر ُمرة سم٠مطمدمه٤م ي٠ميت أن ًمٚم٤ًمًمؽ ومٞمٜمٌٖمل

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب هق وهذا
 سمـ ووائؾ قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن إممش 0/92ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وذه٥م

 سُمٕمد: وومٞمف! اًمرواي٤مت سملم اجلٛمع ذًمؽ ذم حم٤موًٓ  واطمدة، صٗم٦م إمم ُم١مدامه٤م طُمْجر

 .أقمٚمؿ واهلل. سم٤مًمتحٚمٞمؼ قمٛمر اسمـ دون وائؾ ًمتٍميح
 ([3/851) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 التشفد يف اإلصبع رفع فضؾ

 قمغم أؿمد هلل: »وي٘مقل ،شهب٤م يدقمق حيريمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م: أصٌٕمف رومع إذا يم٤من و

 . اًم٤ًٌمسم٦م: يٕمٜملش. احلديد ُمـ اًمِمٞمٓم٤من
 ومٞمفش: »0/053ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم ىم٤مل :شهب٤م يدقمق: »وىمقًمف

 .شاًمّمالة آظمر ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ

 ؾمٞم٠ميت يمام طمزم ٓسمـ ظمالوم٤مً  - اجلٛمٝمقر قمٜمد ينمع إٟمام اًمدقم٤مء ٕن وذًمؽ: ىمٚم٧م

 أن قمغم أجْم٤مً  دًمٞمؾ ذًمؽ ومٗمل اًمًٜم٦م، ذم صم٤مسم٧م هق يمام اًمًالم: يٚمٞمف اًمذي اًمتِمٝمد ذم -

 ُمذه٥م وهق ىمٌٚمف، اًمدقم٤مء ٕن اًمًالم: إمم ِتريٙمٝم٤م وذم اإلؿم٤مرة، ذم يًتٛمر أن اًمًٜم٦م

 ٟمٕمؿ:: »ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم سم٢مصٌٕمف اًمرضمؾ يِمػم هؾ: أمحد اإلُم٤مم وؾمئؾ وهمػمه، ُم٤مًمؽ

 ش. 81 صش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مين اسمـ ذيمرهش. ؿمديداً 
 قمٛمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ أن يتٌلم وُمٜمف: ىمٚم٧م

 يٚمٞمؼ ٓ قم٨ٌم ذًمؽ أن يزقمٛمقن رضم٤مل اهلل ومٚمٞمتؼ اًمًٜم٦م: أئٛم٦م ُمـ وهمػمه أمحد هب٤م

 سمام شم٠مويٚمٝم٤م ذم ويتٙمٚمٗمقن سمثٌقهت٤م، قمٚمٛمٝمؿ ُمع حيريمقهن٤م ٓ ذًمؽ أضمؾ ُمـ ومٝمؿ سم٤مًمّمالة:

 سمٕمْمٝمؿ أن: اًمٖمرائ٥م وُمـ! ًمف إئٛم٦م ومٝمؿ وخي٤مًمػ اًمٕمريب، إؾمٚمقب قمٚمٞمف يدل ٓ

 أن سمحج٦م :- ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤مً  ومٞمٝم٤م رأجف يم٤من وًمق - اعم٠ًمخ٦م هذه همػم ذم اإلُم٤مم قمـ يداومع

 اًمًٜم٦م هذه ومػمد هذا: يٜمًك صمؿ! اطمؽماُمف وقمدم ومٞمف اًمٓمٕمـ ُمٜمٝم٤م يٚمزم اإلُم٤مم ختٓمئ٦م

 أجْم٤مً  يّمٞم٥م هتٙمٛمف أن - يدري ٓ أو - يدري وهق هب٤م، سم٤مًمٕم٤مُمٚملم ويتٝمٙمؿ اًمث٤مسمت٦م،

! اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  هٜم٤م وهؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، قمٜمٝمؿ يداومع أن ومٞمٝمؿ قم٤مدشمف ُمـ اًمذيـ إئٛم٦م ه١مٓء

 هتٙمؿ هب٤م وم٤مًمتٝمٙمؿ هب٤م، ضم٤مءٟم٤م اًمذي هق ٕنف :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذات يّمٞم٥م سمف هتٙمٛمف إن سمؾ

ءُ  وَماَم ▬ سمف، َّٓ  ُِمٜمُٙمؿْ  َذًمَِؽ  َيْٗمَٕمُؾ  َُمـ ضَمَزا  !. ؟♂...إِ

 اعمخت٤مر اًمّمحٞمح إنش: »07ش »اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٠م

ٌّح٦م: يِمػم أنف أصح٤مسمٜم٤م مجٝمقر قمٜمد  اإلصم٤ٌمت، قمٜمد هل٤م واوٕم٤مً  اًمٜمٗمل قمٜمد هل٤م راومٕم٤مً  سم٤معمً

ُه: أُمر يقضمد ومل ظمالف، سمال اإلؿم٤مرة قمٜمد اًمٕم٘مد صم٧ٌم ٕنف ذًمؽ: قمغم يًتٛمر صمؿ ُ  ُيَٖمػمِّ
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 .شإًمٞمف وُمآخف أُمره آظمر إمم واؾمتّمح٤مسمف قمٚمٞمف، هق ُم٤م قمغم اًمٌمء إسم٘م٤مء وم٤مٕصؾ
 اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م اًمقوع أن قمغم ُمٌٜمل ٕنف اًمدًمٞمؾ: طمٞم٨م ُمـ صحٞمح همػم ومٙمالم

 .- ؾمٌؼ يمام - يمذًمؽ وًمٞمس اًمرومع، سمٕمد

 اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ىمد يم٤من إذا: ٟم٘مقل وم٢مٟم٤م قمٚمٞمف: ذيمره اًمذي إصؾ يٕمقد وقمٚمٞمف

 قمٚمٞمف، هق ُم٤م قمغم اًمٌمء إسم٘م٤مء وم٤مٕصؾ ذًمؽ: سمٕمد اًمقوع يرد مل صمؿ اًمرومع،

 إمم ُمرومققم٦م إصٌع إسم٘م٤مء ي٘متيض إصؾ ومٝمذا. إًمٞمف وُمآخف أُمره آظمر إمم واؾمتّمح٤مسمف

 اشمٗمؼ وىمد ومٙمٞمػ ًمذًمؽ: ُمٌٞمٜم٤مً  احلدي٨م ي٠مت مل ًمق ي٘م٤مل هذا. خيٗمك ٓ يمام اًمتِمٝمد آظمر

 وم٢مٟمف ٟمٔمر: صحتف ذم يم٤من وإن - آظمر طمديث٤مً  ذًمؽ ذم وضمدت وىمد! واًمٗمرع؟ إصؾ

 ـمريؼ ُمـش سمقٓق ـمٌع - 2/278» اًمؽمُمذي أظمرضمف ُم٤م: وهق ،- ُمٕمتؼم اًمِمقاهد ذم

 دظمٚم٧م: ىم٤مل ضمده قمـ أبٞمف قمـ اجلَْرُمل يُمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ أظمؼمين: َُمْٕمَدان سمـ اهلل قمٌد

 يده وووع اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يده ووع وىمد يّمكم، وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 ُم٘مٚم٥م ي٤م: »ي٘مقل وهق اًم٤ًٌمسم٦م: وسمًط أص٤مسمٕمف، وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك

 .شديٜمؽ قمغم ىمٚمٌل صم٧ٌم اًم٘مٚمقب،
، واًمٌٖمقي، يٕمغم، أبق رواه ويمذًمؽ  اسمـ قمـ واًمٓمؼمي واًم٤ٌمَوْردي، وُُمَٓملمِّ

ش. همري٥م: »اًمٌٖمقي صمؿ اًمؽمُمذي، وىم٤مل ،-ش 2/059ش »اإلص٤مسم٦م» ذم يمام - سمف ُمٕمدان

 قمـ أبٞمف قمـ يُمَٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ: ىم٤مل داود أب٤م أن إٓ ُمقصم٘مقن: رضم٤مًمف: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 .شسمٌمء ًمٞمس: ضمده
 ًمٙمٜمف اًمدقم٤مء: طمتك اًمرومع اؾمتٛمرار إصم٤ٌمت ذم وائؾ طمدي٨م ُمثؾ احلدي٨م ومٝمذا

 ُمذه٥م هق يمام - أجْم٤مً  اًمتحريؽ اؾمتٛمرار يٗمٞمد هذا وم٢من وائؾ: طمدي٨م ُمـ أظمص

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم طمج٦م وهق ،- وهمػمه ُم٤مًمؽ
 ش: 2/032» اًمٌٞمٝم٘مل وىمقل

 ومٞمٙمقن ِتريٙمٝم٤م: شمٙمرير ٓ هب٤م، اإلؿم٤مرة سم٤مًمتحريؽ اعمراد يٙمقن أن حيتٛمؾ»

وم٘م٤مً   .شأقمٚمؿ واهلل. اًمزسمػم اسمـ ًمرواي٦م ُمقا
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 اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م يم٤من ًمق ي٘م٤مل أن يّمح إٟمام آطمتامل هذا ٕن سم٘مقي: ًمٞمس

 ُمٕمٚمقل، هق سمؾ يمذًمؽ: ًمٞمس أنف ؾمٌؼ ومٞمام سمٞمٜم٤م وىمد صم٤مسمت٤ًم، صحٞمح٤مً  ًمٚمتحريؽ اًمٜم٤مذم

 إٓ آؾمتٛمرار يٗمٞمد اعمْم٤مرع اًمٗمٕمؾ أن قمٚمؿ وىمد ُمٕم٤مرض، سمدون وائؾ طمدي٨م ومٞمٌ٘مك

 .ومٚمٞمس ًمٞمس: وإذ ًم٘مريٜم٦م،
 أطمٞم٤مٟم٤ًم، ِتريٙمٝم٤م اًمًٜم٦م: ي٘م٤مل أن إومم ًمٙم٤من اًمزسمػم: اسمـ طمدي٨م صم٧ٌم ًمق أنف قمغم

 أومم وهذا. - أظمرى ُمقاوع ذم ذًمؽ ىمٚمٜم٤م يمام - سم٤محلديثلم قمٛمالً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: ذًمؽ وشمرك

 وهق ُمث٧ٌم: وائؾ وطمدي٨م ٟم٤مٍف، اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م إن: »اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمـ

 مل أنف اقمٚمؿ صمؿ سمجٞمد، وًمٞمس ،- صح ًمق - أظمر احلدي٨م رد ُمٜمف يٚمزم هذا وم٢منش ُم٘مدم

 يمٞمػ حيرك أن سم٤مخلٞم٤مر وم٤معمّمكم اًمتحريؽ، يمٞمٗمٞم٦م يٌلم - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام - طمدي٨م أي يرد

 أىمرب ِتريٙم٤مً  ٕصٌٕمف ِتريٙمف يٙمقن أن - شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ - ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤م يِم٤مء:

 .ومٞمٝم٤م واخلِمقع اًمّمالة هٞمئ٦م إمم يٙمقن ُم٤م
 ([3/852) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بعض عـ الدعاء يف باإلصبع اإلصارة الصحابة أخذ

 سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة: يٕمٜمل. سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ويم٤من»

 .شاًمدقم٤مء ذم
 ([3/857) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 َجقًعا التشفديـ يف باإلصبع اإلصارة

 :040 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .شمِمٝمد يمؾ ذم يمٚمف هذا ويٗمٕمؾ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
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 .مجٞمٕم٤مً  اًمتِمٝمديـ ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 ([3/857) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 َجقًعا باإلصبعني اإلصارة عـ الـفل

 :041 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمٞمنى يده سم٢مصٌع يِمػم وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

دْ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سم٠مصٌٕمٞمف، يدقمق رضمالً  ورأى دْ ] أطمِّ  وأؿم٤مر] ،[شأطمِّ

 .[شسم٤مًم٤ًٌمسم٦م

د»  َأِذْ : أي اًمتقطمٞمد: ُمـ سم٤مًمقطمدة، ًمٚمت٠ميمٞمد ويمرر. اعمِمددة احل٤مء سمٙمنش: أطمِّ

 .مهزة اًمقاو ىمٚم٧ٌم. وطمد: وأصٚمف. واطمد يدقمقه اًمذي ٕن واطمدة: سم٠مصٌع
 اًمِمٝم٤مدة: قمٜمد سم٤مًم٤ًٌمسمتلم اإلؿم٤مرة ُمـ اًمقوقء قم٘م٥م اًمٕم٤مُم٦م يٗمٕمٚمف ومام: ىمٚم٧م

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ! ▬ملسو هيلع هللا ىلص أُمره ظمالف ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ ٌَُٝمؿْ  َأن َأُْمِرهِ  قَم  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞم

 ♂. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 
 .هبديف واعمٝمتديـ ،ملسو هيلع هللا ىلص سمًٜمتف اعم٘متديـ ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن شمٕم٤ممم ٟم٠ًمخف

 ([3/857) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالشذوذ وائؾ حديث يف التحريؽ عذ حؽؿ مـ عذ الرد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :وم٠مىمقل اعمقوقع هذا ذم ضمديدة وم٤مئدة هٜم٤م وأوٞمػ

 صدر اًمذي يمت٤مسمف ذم يذه٥م اًمٖمامري أمحد اًمِمٞمخ إظمػمة أوٟم٦م ذم رأج٧م ًم٘مد
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 - 036/  3 ومٞمف يذه٥مش اعمجتٝمد سمداي٦م» :شاًمٌداي٦م أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اهلداي٦م: »طمديث٤م

 ُمـ هق إٟمام. اًمتحريؽ اًمٚمٗمظ هذا أن ُمدقمٞم٤م هذا وائؾ طمدي٨م شمْمٕمٞمػ إمم 041

 !اًمتحريؽ دون وم٘مط اإلؿم٤مرة ومٞمف ذيمر أيمثرهؿ ٕن اًمرواة شمٍمف

 أطمد إمم ىمدم ـه 0418 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى أول ًمٚمٕمٛمرة إظمػمة ؾمٗمريت وذم

: سمٕمٜمقان اًمًقداٟمٞم٦مش آؾمتج٤مسم٦م جمٚم٦م» قمـ ُمّمقرة رؾم٤مًم٦م - ضمدة ذم وأن٤م - اًمٓمٚم٦ٌم

 اًمٞمامٟمٞملم اًمٓمٚم٦ٌم ٕطمدش اإلؿم٤مرة وصمٌقت اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ ؿمذوذ ذم اًمٌِم٤مرة»

 ختري٩م ذم سم٤مًمتقؾمع متٞمز ًمٙمٜمف ذيمره شم٘مدم ومٞمام اًمٖمامري ًمٚمِمٞمخ ُمقاومؼ اجلٛمٚم٦م ذم وهق

 يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ ومٞمٝم٤م اًمٙمثػمة واًمرواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اإلؿم٤مرة أطم٤مدي٨م

 اعمٍمطم٦م قم٤مصؿ قمـ ىمداُم٦م سمـ زائدة رواي٦م وُمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م وائؾ قمـ أبٞمف قمـ

ء سمٌٞم٤من ُم٘مروٟم٦م يمٚمٝم٤م خترجيٝم٤م ذم فم٤مهرا  ضمٝمدا أومرغ وىمد سم٤مًمتحريؽ  وصٗمح٤مت أضمزا

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد سم٤محلًٜمك واعمثقسم٦م إضمر ًمف يرضمك مم٤م ُمّم٤مدره٤م

 مم٤م سم٤مًمتحريؽ سم٤مًمتٍميح زائدة شمٗمرد أن - شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ - أرى أنٜمل إٓ

 .سمٞم٤مهن٤م أيت ًمألؾم٤ٌمب سم٤مًمِمذوذ روايتف قمغم احلٙمؿ يًقغ ٓ

 هب٤م يٕمٛمٚمقا  مل اًمذيـ ُمـ طمتك وىمٌقهل٤م سمّمحتٝم٤م سم٤مًمتًٚمٞمؿ هل٤م اًمٕمٚمامء شمٚم٘مل: أوٓ

 ذًمؽ ذم ؾمقاء وشمٗمًػمه٤م شم٠مويٚمٝم٤م قمغم مجٞمٕم٤م اشمٗم٘مقا  وم٢مهنؿ وهمػممه٤م واًمٜمقوي يم٤مًمٌٞمٝم٘مل

 ومرع اًمت٠مويؾ أن أطمد قمغم خيٗمك وًمٞمس سمف، ؾمٚمؿ ُمـ أو سم٤مًمتّمحٞمح سح ُمـ

 ِتريٙمٝم٤م دون هب٤م سم٤مإلؿم٤مرة اًمتحريؽ شم٠مويؾ اًمٌٞمٝم٘مل شمٙمٚمػ ح٤م ذًمؽ وًمقٓ اًمتّمحٞمح

 أن وسمخ٤مص٦م! اًمٞمامين إخ ومٕمؾ يمام سم٤مًمِمذوذ سم٢مقمالهل٤م ذًمؽ قمـ وٓؾمتٖمٜمك شم٘مدم يمام

 يرى سمٞمٜمام اًمتحريؽ سمٕمدم اعمٍمح اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م اًمت٠مويؾ قمغم محٚمف إٟمام اًمٌٞمٝم٘مل

 دون زائدة طمدي٨م ومٌ٘مل سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام احلؼ وهق ؿم٤مذ اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م أن اًمٞمامين

 .قمٜمٝم٤م اجلقاب وي٠ميت اإلؿم٤مرة قمغم اعم٘متٍمة اًمرواي٤مت ؾمقى ُمٕم٤مرض

 ذم ُمٕمٝمقد هق ح٤م اًمتحريؽ ٟمٗمل ذم ٟمّم٤م ًمٞم٧ًم اًمرواي٤مت شمٚمؽ ذم اإلؿم٤مرة: صم٤مٟمٞم٤م

 أؿم٤مر ًمق يمٛمثؾ إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم اًمتحريؽ ُمٕمٝم٤م ي٘مؽمن ىمد أنف اًمٚمٖمقي آؾمتٕمامل

 ومال اضمٚمًقا  أن ًمف ىم٤مُمقا  ٟم٤مس إمم أؿم٤مر أو إزم اىمؽمب أن قمٜمف سمٕمٞمد آظمر إمم ؿمخص
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 ًمٚم٘م٤مرئ ٟم٘مدُمف ُمث٤مل ظمػم وم٢من سمٕمٞمدا ٟمذه٥م وُم٤مًمٜم٤م! يده حيرك مل أنف ذًمؽ ُمـ يٗمٝمؿ أطمد

 وم٠مؿم٤مر ىم٤مقمد وهق ىمٞم٤مُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٗمف اًمّمح٤مسم٦م صالة ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 أن ُمٜمف يٗمٝمؿ ًم٥م ذي ويمؾ 009/  2ش اإلرواء. »قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. اضمٚمًقا  أن إًمٞمٝمؿ

 إنّم٤مر قمغم اًمًالم رده ذم  اًمِم٠من هق ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يده رومٕمف سمٛمجرد شمٙمـ مل هذه إؿم٤مرشمف

 شمٚمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مذن سم٤مًمتحريؽ ُم٘مروٟم٦م يم٤مٟم٧م إهن٤م سمؾ يّمكم، وهق

وم٘م٦م شمٙمقن ىمد سمؾ اًمتحريؽ ًمرواي٦م خم٤مًمٗم٦م أهن٤م اًمرواي٤مت  هذا أن اقمت٘م٤مدي وذم. هل٤م ُمقا

 ي٘مؾ ومل شم٠موًمف ًمٙمٜمف سمّمحتف ؾمٚمؿ ُمـ أو سمف وقمٛمؾ احلدي٨م صحح ُمـ ُمٚمحظ هق

 .سمِمذوذه

 ظمٓم٦ٌم ذم اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف يِمػم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح أنف ذًمؽ ي١ميمد مم٤م وإن

 أن ُمٜمف اعمت٤ٌمدر وُمـ 77/  3ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه يمام اجلٛمٕم٦م

 ويِمٝمد ِتريؽ دون اإلؿم٤مرة جمرد وًمٞمس ًمٚمتقطمٞمد إؿم٤مرة حيريمٝم٤م يم٤من أنف اعم٘مّمقد

 سمـ ؾمٝمؾ قمـ وٕمػ ومٞمف سمًٜمد 350/  2ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م ًمذًمؽ

 ش.حيريمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف وأؿم٤مر: »سمٚمٗمظ قمامرة طمدي٨م ٟمحق ؾمٕمد

 قمٜمد اعمٜمؼم قمغم سم٤مًم٤ًٌمسم٦م اخل٤مـم٥م إؿم٤مرة سم٤مب: »سم٘مقًمف ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف وشمرضمؿ

 ش.هب٤م اإلؿم٤مرة قمٜمد إي٤مه٤م وِتريٙمف اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء

 شم٘مدم يمام جي٤مُمٕمٝم٤م ىمد سمؾ ِتريٙمٝم٤م يٜم٤مذم ٓ سم٤معمًٌح٦م اإلؿم٤مرة أن: واخلالص٦م

 .ووم٘مٝم٤م ًمٖم٦م ؾمٚمٞمؿ همػم سمٞمٜمٝمام اخلالف ومٜمّم٥م

 ذم وم٘م٤مل اًمتحريؽ شمٜمٗمل اإلؿم٤مرة سم٠من ضمزُمف ذم اًمٞمامين إخ ظمٓم٠م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـ

 ش.اًم٤ًٌمسم٦م يٕمٜمل احلديد ُمـ اًمِمٞمٓم٤من قمغم أؿمد هلل: »قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 اسمـ أم احلدي٨م سمٛمٕمٜمك أدرى أنحـ: أىمقل سمؾ ِتريؽ ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م هذا»

 ش.اًمتحريؽ ٓ سم٤مإلؿم٤مرة قمٛمر اسمـ صالة ٟم٤مومع وصػ وم٘مد قمٛمر؟

 احلؼ هق  هذا حمتٛمؾ ويمالمه٤م أجْم٤م قمٙمًف وٓ ِتريؽ ومٞمف ًمٞمس ٟمٕمؿ: وم٠مىمقل

 ٟمٕمؿ. ىمدُمٜم٤م يمام ُمٕمٜم٤م وهق دًمٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م أطمدمه٤م قمغم ومحٛمٚمف. اإلٟمّم٤مف حي٥م واهلل

 !وهٞمٝم٤مت ًم٘مقًمف ُمرضمحٝم٤م ًمٙم٤من إصٌٕمف حيرك مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ ساطم٦م ضم٤مء ًمق
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 اًمتحريؽ سمٕمدم اًمتٍميح همػمه أو قمٛمر اسمـ قمـ صح أنف اومؽماض وقمغم: صم٤مًمث٤م

 اًمّمٜمٕم٤مين اظمتٞم٤مر هق يمام وقمدُمف اًمتحريؽ: إُمريـ سمجقاز احل٤مًم٦م هذه ذم ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م

 ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتحريؽ قمٜمدي إرضمح يم٤من وإن 290 - 291/  0ش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم

 ذم ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من قمٜمف اهلل ريض وائال وٕنش اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم: »اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 :ىم٤مل وم٘مد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص ضمٚمقؾمف يمٞمٗمٞم٦م وٓؾمٞمام ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ٟم٘مؾ

 صمؿ: »ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م. ..ش يّمكم؟ يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ٕنٔمرن: ىمٚم٧م»

 وضمٕمؾ اًمٞمنى وريمٌتف ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف ومقوع اًمٞمنى رضمٚمف وم٤مومؽمش ىمٕمد

 صمؿ طمٚم٘م٦م ومحٚمؼ أص٤مسمٕمف ُمـ[ اصمٜمتلم] ىمٌض صمؿ اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم إجٛمـ ُمروم٘مف طمد

جتف إصٌٕمف رومع  قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ومرأج٧م سمرد ومٞمف زُم٤من ذم ضمئ٧م صمؿ. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

 ش.اًمؼمد ُمـ اًمثٞم٤مب ِت٧م ُمـ أجدُّيؿ ِترك اًمثٞم٤مب

 .شم٘مدم يمامش اإلرواء» ذم وهق وهمػمه أمحد رواه

 مل ُم٤م ومٞمف ومذيمر ملسو هيلع هللا ىلص ًمتِمٝمده اًمدىمٞمؼ اًمقصػ هبذا قمٜمف اهلل ريض وائؾ شمٗمرد وم٘مد

 :وهق اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه يذيمره

 .اًمٗمخذ قمغم اعمرومؼ ُمٙم٤من :أوٓ

 .واإلهب٤مم سم٤مًمقؾمٓمك واًمتحٚمٞمؼ إصٌٕمٞمف ىمٌض :ثاكقا

 .وِتريٙمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م رومع :ثالثا

ر :رابعا  . اًمدقم٤مء آظمر إمم سم٤مًمتحريؽ آؾمتٛمرا

 .آٟمت٘م٤مٓت ذم اًمثٞم٤مب ِت٧م إجدي رومع :خامسا

 دون سمف ىمداُم٦م سمـ زائدة ًمتٗمرد ومٞمٝم٤م اعمذيمقر اًمتحريؽ رد اجلكم اخلٓم٠م ومٛمـ: أىمقل

 :ُٕمريـ وذًمؽ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ أصح٤مب ؾم٤مئر

 .شم٘مدم يمام اًمتحريؽ شمٜم٤مذم ٓ وهل اإلؿم٤مرة رووا أهنؿ: إول

 قمغم إمج٤مقمٝمؿ ُمع إئٛم٦م وم٢من ؿمٞمقظمف قمـ روايتف ذم شمثٌتف وؿمدة زائدة صم٘م٦م: إظمر
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 يم٤من: »341/  6ش اًمث٘م٤مت» ذم ومٞمف طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل وم٘مد سمف اًمِمٞمخلم واطمتج٤مج شمقصمٞم٘مف

 حيدث ٓ ويم٤من ُمرات صمالث يًٛمٕمف طمتك اًمًامع يٕمد ٓ ويم٤من اعمت٘مٜملم احلٗم٤مظ ُمـ

 [ش.اًمًٜم٦م] أهؾ ُمـ أنف قمدل قمٜمف يِمٝمد طمتك أطمدا

 ش.إئٛم٦م إث٤ٌمت ُمـ: »اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل

 .اًمتقومٞمؼ وزم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل

 ([208) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 التشفد يف اإلصبع حـل مرشوعقة عدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

. .. اًمّمالة ذم ىم٤مقمد وهق اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل اخلزاقمل ٟمٛمػم ومٕمـ: »ىمقًمف

 واًمٜم٤ًمئل داود وأبق أمحد رواه. يدقمق وهق ؿمٞمئ٤م طمٜم٤مه٤م وىمد اًم٤ًٌمسم٦م إصٌٕمف راومٕم٤م

 ش.ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف واسمـ

 ومٞمف ىم٤مل وىمد اخلزاقمل ٟمٛمػم سمـ ُم٤مًمؽ ومٞمف ٕن اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ هق سمؾ يمال: ىمٚم٧م

 :واًمذهٌل اًم٘مٓم٤من اسمـ

 إممش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وأؿم٤مرش. همػمه أبٞمف قمـ روى وٓ ُم٤مًمؽ طم٤مل يٕمرف ٓ»

 . احلدي٨م ًملم أنف

 وٕمٗمف صمٌقت سمٕمد سمف اًمٕمٛمؾ ينمع ومال احلدي٨م هذا ذم إٓ إصٌع طمٜمل أضمد ومل

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([222) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 التشفد يف يؽقن وحتريؽف باإلصبع اإلصارة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 . ..ش.احلٜمٗمٞم٦م وقمٜمد واطمدة ُمرة سم٤مإلصٌع يِمػم أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ورأى: »ىمقًمف

 وأىمرهب٤م اًمًٜم٦م ذم ُمٜمٝم٤م ًمٌمء أصؾ ٓ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتحديدات هذه: ىمٚم٧م

 ًمٞمس أنف ويٌدو اجلالًم٦م ذيمر قمٜمد اًمتحريؽ ىمٞمدوا أهنؿ ًمقٓ احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م ًمٚمّمقاب

 يِمػم هؾ: ؾمئؾ اإلُم٤مم أن 81 صش ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مٟمئ اسمـ ذيمر وم٘مد ٟمٗمًف أمحد ُمـ

 .ؿمديدا ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم سم٢مصٌٕمف اًمرضمؾ

 أي دون اًمتِمٝمد آظمر إمم اًمتحريؽ ذم آؾمتٛمرار اعمت٘مدم وائؾ طمدي٨م وفم٤مهر

 صٗم٦م أو ىمٞمد

 .053/  0ش اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي هذا ٟمحق إمم أؿم٤مر وىمد

 ([223) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 قدامة؟ بـ زائدة بف تػرد هؾ التشفد يف اإلصبع حتريؽ

 ...ىمداُم٦م؟ سمـ زائدة سمف شمٗمرد هؾ إصٌع، ِتريؽ طمدي٨م :مداخؾة

 :سمجقاسملم ؾم٤مسم٘م٦م ضمٚم٦ًم ذم قمٜمف أضمٌٜم٤م ٟمٕمؿ،: الشقخ

 ُمـ أيمثر قمٜمف سمروايتف واقمتداد سمِمٞمخف صٚم٦م ًمف هٜم٤م اعمخ٤مًمػ أن: إول اجلقاب

 وًمٕمٚمٝمؿ صم٧ٌم صم٘م٦م سم٠منف شمرمجتف ذم ىم٤مًمقا  طمٞم٨م ظم٤مًمٗمقه، اًمذيـ اًمرواة أوئلؽ ُمـ راو يمؾ

 إذا مم٤م أيمثر ؿم٠منف ُمـ يرومع اًمقصػ هذا ومٝمٜم٤م اًمٙمٌػم، قم٤مصؿ قمـ روايتف سم٤مًمذيمر ظمّمقا 

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٕمريػ يٜمٓمٌؼ ومٝمٜم٤م أظمرون، اًمث٘م٤مت وظم٤مًمٗمف صم٘م٦م ومالن: ىمٞمؾ

 مل سمٌمء ضم٤مء أنف سمحٞم٨م ضمذري٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٞم٧ًم هٜم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م أن: اًمث٤مين اجلقاب

 .اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ظمالف سمف أوئلؽ ي٠مت

 يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي اًمِم٤مذ احلدي٨م أُمثٚم٦م ُمـ أن ُمٕمل شمذيمرون ًمٕمٚمٙمؿ

 ومرض: قمٛمر اسمـ سمحدي٨م ضم٤مء يمثػم، ٓسمـ احلدي٨م قمٚمقم اظمتّم٤مر: ُمٜمف اعمّمٓمٚمح

 ومردت اعمًٚمٛملم، ُمـ زي٤مدة.. اعمًٚمٛملم ُمـ.. يمؾ قمـ اًمٗمٓمر صدىم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 هذا سم٠من اًمّمحٞمح اًمرد ضم٤مء صمؿ ُم٤مًمؽ، هب٤م شمٗمرد ٕنف اعمت٘مدُملم: سمٕمض ُمـ اًمزي٤مدة هذه

 اًمث٘م٤مت، ُمـ يمثػم ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم اًمزي٤مدة هذه قمغم شمقسمع سمؾ صحٞمًح٤م ًمٞمس اًمتٗمرد

 ذم هٜم٤م أُم٤م صم٘م٤مت، قمغم صم٘م٤مت زي٤مدة أو صم٘م٦م، قمغم صم٘م٦م زي٤مدة هل اعمًٚمٛملم، ُمـ: ومزي٤مدة

 ذم وم٤مإلؿم٤مرة أؿم٤مر،: ىم٤مًمقا  أوئلؽ حيريمٝم٤م، رأجتف: ىم٤مل هق زاده؟ اًمذي ُم٤م اًمتحريؽ،

 يذيمروا مل أو حيريمٝم٤م مل: ىم٤مًمقا  ًمق حيريمٝم٤م، مل: أوئلؽ ىم٤مل ًمق يمام ًمٞمس اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

 اًمث٘م٤مت أوئلؽ ًمٙمـ اًمث٘م٤مت، أوئلؽ قمـ هذا ؿمذ: ي٘م٤مل طمٞمٜمذاك ُمٓمٚمً٘م٤م اإلؿم٤مرة

 هل وإٟمام سم٤مًمتحريؽ سحي٦م ًمٞم٧ًم اإلؿم٤مرة ًمٙمـ اإلؿم٤مرة رواي٦م ذم اًمث٘م٦م هذا واوم٘مقا 

 أظمر يٜم٤مدي رضماًل  رأج٧م وىمد ىمٚم٧م إذا ٕنؽ هٙمذا: واإلؿم٤مرة هٙمذا اإلؿم٤مرة ِتتٛمؾ

: وم٢مًذا أص٤مسمٕمف، طمرك أو يمٗمف طمرك أنف يٜم٤مذم ٓ ومٝمذا يمٗمف أو سمٞمده أؿم٤مر: شم٘مقل سمٕمٞمد، ُمـ

 أن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م اًمث٘م٤مت: خي٤مًمػ مل حيريمٝم٤م،: يمٚمٛم٦م ذيمر اًمذي اًمث٘م٦م هذا

 طمدي٨م إٟمف: ٟم٘مقل يمٜم٤م يمذًمؽ يم٤من ًمق ِتريؽ، سمٖمػم إؿم٤مرة أؿم٤مر يٕمٜمقن اًمث٘م٤مت أوئلؽ

 .ؿم٤مذ

 اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٚمقس يروي اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م داود أيب ؾمٜمـ ذم يقضمد

 وٟمٗمك اإلؿم٤مرة أث٧ٌم ُم٤مٟمٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م رواي٦م حيريمٝم٤م، وٓ سم٢مصٌٕمف يِمػم رآه ضمٚمس ح٤م وأنف

ًٓ  ًمٙم٤من يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م ذم إُمر يمذًمؽ يم٤من ًمق هذا اًمتحريؽ،  أجًْم٤م ُمث٤م

 ذم واًم٥ًٌم اعمٜمٙمر هق سمؾ اًمِم٤مذ، هق داود أيب ذم هذا اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ًمٙمـ ضمٞمًدا

 قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ اعمدين، قمجالن سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ ُمروي احلدي٨م هذا أن ذًمؽ

 أن شمٕمٚمٛمقن قمجالن سمـ حمٛمد اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى أنف أبٞمف، قمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل

 أن أن ي٠ميت وهٜم٤م احلدي٨م، طمًـ أنف اًمٕمٚمامء رأي قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذي وأن يمالًُم٤م ومٞمف

 ذم وىمع اًمذي وهذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ٕدٟمك خلٚمخٚم٦م ُمٕمرض ومحديثف طمًٜم٤ًم طمديثف يم٤من ُمـ

 سمـ حمٛمد هق..ؿمخص رواي٦م ُمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم وم٤محلدي٨م احلدي٨م، هذا ظمّمقص

: وم٘مط حيريمٝم٤م، ٓ: سمدون قمجالن اسمـ قمـ احلدي٨م ورووا صم٘م٤مت رواة ضم٤مء صمؿ قمجالن

 إول ًمٚمراوي سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿم٤مًذا احلدي٨م هذا ص٤مر حيريمٝم٤م، وٓ: يذيمر ومل هب٤م يِمػم رأجتف

 احلدي٨م رووا اًمذيـ اجلامقم٦م قمـ ؿمذ ومٝمق صم٘م٦م، وهق يمٕم٥م سمـ زي٤مد أنف فمٜمٜمف اًمذي

 .آظمره إمم قمجالن سمـ حمٛمد قمـ يمٚمٝمؿ
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 ٓ قمجالن سمـ حمٛمد حيريمٝم٤م، وٓ: زي٤مدة روى اًمذي اًمث٘م٦م هذا: أىمقل ؿمخّمًٞم٤م أن٤م

 اسمـ قمغم أظمٓم٠م أنف ُمٕمٜم٤مه ذًمؽ ٟم٘مقل طمٞمٜمام ٕنٜم٤م اجلامقم٦م: قمـ ؿمذ: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع

 يم٤من ًمق ومٞمام ي٘م٤مل هذا أظمريـ، اًمث٘م٤مت رواي٦م سمدًمٞمؾ ي٘مٚمف مل ُم٤م قمٚمٞمف زاد وأنف قمجالن

 أن٤م: يٕمٜمل وهذا أتّمقر وم٠من٤م دوٟمف وهق أُم٤م قمٜمف، اًمراوي ُمثؾ اًمث٘م٦م ذم قمجالن سمـ حمٛمد

 اًمراوي هذا ُمثؾ قمغم زاد سم٠منف اًمث٘م٦م ٟمتٝمؿ ٓ اًمّمقرة هذه سمٛمثؾ سمف ُم٘متٜمع مت٤مًُم٤م سمف ُمتِمٌع

 ٓ: زي٤مدة سمدون اًمّمح٦م قمغم رواي٦م ذم روى شم٤مرة هق أنف ٟمٗمًف اًمراوي ٟمتٝمؿ وإٟمام

 اًمراوي هذا ُمـ؟ ُمٜمف اًمت٘مٓمٝم٤م اًمزي٤مدة، هذه زاد وٕمًٗم٤م طمٗمٔمف ذم ٕن وشم٤مرة حيريمٝم٤م،

 .واطمدة هذه اجل٤مدة، قمغم ُمٜمف احلدي٨م ؾمٛمٕمقا  وأوئلؽ اًمث٘م٦م،

 دون احلدي٨م أصؾ رواي٦م ذم شمقسمع قمجالن سمـ حمٛمد أن: أهؿ وهل وإظمرى

 .قمجالن اسمـ ُمـ ُمـ؟ ُمـ اخلٓم٠م: وم٢مًذا اًمزي٤مدة، هذه

: زي٤مدة ذم يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م ذيمر ح٤م اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل أن: أىمقل وهلذا

 ىم٤مل حيريمٝم٤م، وٓ: اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ىمٌٞمؾ أو طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد ذيمره حيريمٝم٤م، رأجتف

 سمـ قم٤مصؿ رواي٦م ُم٘مّمقد وًمٕمؾ: ىم٤مل اًمؽمضمل، سمٚمٗمٔم٦م اًمروايتلم سملم اجلٛمع ؾمٌٞمؾ ذم

 .حيريمٝم٤م ٓ يم٤من أنف اًمزسمػم اسمـ سمرواي٦م هب٤م، يِمػم: يٕمٜمل حيريمٝم٤م، أنف يمٚمٞم٥م

 طمديثًٞم٤م: مجًٕم٤م يٙمقن أن ُمـ يٙمقن ُم٤م أيمثر وم٘مٝمل مجع هق اجلٛمع هذا أن رأج٧م وم٠من٤م

 طمجر اسمـ ىم٤مل يمام ىمقيت٤من اعمختٚمٗمت٤من اًمروايت٤من يم٤من إذا إًمٞمف يّم٤مر إٟمام اجلٛمع هذا ٕن

 اعم٘مٌقل ىمًؿ ُمـ طمديث٤من ضم٤مء إذا احلدي٨م أن: اًمٜمخ٦ٌم ذح: يمت٤مسمف ذم رمحف اًمٕمً٘مالين

 ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمتؼم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ مل وم٢من اًمتقومٞمؼ، ُمـ سمٓمريؼ سمٞمٜمٝمام وومؼ ُمتٕم٤مرولم

 ُمثاًل  ىمٞمؾ اًمؽمضمٞمح، إمم صػم وُمٜمًقخ ٟم٤مؾمخ إلصم٤ٌمت جم٤مل هٜم٤مك يٙمـ مل إذا اعمٜمًقخ،

 يٛمٙمـ مل وإذا آظمره، إمم... احلًـ قمغم اًمّمحٞمح ومٞم٘مدم طمًـ وهذا صحٞمح هذا

 .قم٤معمف إمم إُمر[ وُويمَِؾ ] ومٞمٝمام شمقىمػ احلديثلم ىمقة وشم٤ًموت اًمؽمضمٞمح

 إصم٤ٌمت وسملم ٟمٗمٞمف سملم اًمتقومٞمؼ ٟمح٤مول ومٙمٞمػ ومٞمف ُم٤م قمرومٜم٤م قمجالن اسمـ طمدي٨م

ًٓ  وضمد ًمق اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل: أي هق اًمث٘م٦م،  حيريمٝم٤م رأجتف: اًمرواي٦م هذه إلقمالل جم٤م

 اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع قمـ أن٤م يٖمٜمٞمٜمل يمام اجلٛمع، قمـ ذًمؽ ٕهمٜم٤مه سم٤مًمِمذوذ
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 شمٗمرد ُمٜمٙمرة، ٟم٘مؾ مل إن ؿم٤مذة زي٤مدة ٕهن٤م حيريمٝم٤م: ٓ: زي٤مدة ذم اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م وسملم

 ؿمٞمخف قمـ احلدي٨م أصؾ رواي٦م قمغم شم٤مسمٕمقه اًمذيـ اًمث٘م٤مت ؾم٤مئر دون قمجالن اسمـ هب٤م

 يمام أجًْم٤م وًمٕمٚمف صحٞمح٦م، وسمٓمرق ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمزي٤مدة سمدون واحلدي٨م قم٤مُمر

 قمـ اًمث٘م٤مت سمٕمض رواي٦م ُمـ احلدي٨م روى: ُمتٞم٘مٜم٤ًم ًم٧ًم ٕين ًمٕمؾ: أىمقل.. قم٤مدشمف هل

 .اًمزي٤مدة سمدون قمجالن اسمـ

 ُمٕم٤مرض أي دون يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م ومٞمٌ٘مك ؿم٤مذة، اًمزي٤مدة هذه: وم٢مًذا

 .اًمِم٤مذ ىمًؿ ُمـ سم٠منف: ٟم٘مقل أن يْمٓمرٟم٤م

 (11:15:46( /5) ـه0418 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات) 

 التشفد يف التحريؽ يف قدامة بـ زائدة زيادة صحة

 ومل اًمراوي، ُمـ ُم٘مٌقًم٦م زي٤مدة أهن٤م اًمتحريؽ طمدي٨م ذم رضمحتؿ يمٞمػ: السائؾ

حقا   ًمٚمزائد؟ اعمخ٤مًمٗملم يمثرة رهمؿ ؿم٤مذة، أهن٤م شُمرضمِّ

 . اعمخ٤مًمٗمقن هؿ خم٤مًمٗمقن، أوئلؽ: ي٘مقًمقن اًمذيـ خم٤مًمٗملم، ًمٞمًقا : الشقخ

ح اًمذي ظم٤مًمٗمقا  سم٠مهنؿ اًمٜم٤مىمؾ أو اًم٘م٤مئؾ طمٙمك اًمذيـ  شمٙمقن إٟمام سم٤مًمتحريؽ، َسَّ

: ي٘م٤مل طمٞمٜمذاك واطمد واحلدي٨م حيريمٝم٤م مل: ىم٤مًمقا  ًمق ومٞمام اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م

 روى اًمذي احلدي٨م هذا ذم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمثؾ يقضمد ٓ ًمٙمـ اًمث٘م٤مت، ظم٤مًمٗمف واهلل

 أؿم٤مر، أنف وهل اًمتحريؽ، ذم سحي٦م ًمٞم٧ًم ًمٗمٔم٦م يقضمد وإٟمام اًمتحريؽ، اًمث٘م٦م

 ومٞمف، ٟمحـ ُم٤م قمغم ٟمٓمٌ٘مٝم٤م سمٕمديـ ًمٖم٦مً  ٟمتٙمٚمؿ أن ٓ، أبدًا، اًمتحريؽ شُمٜم٤مذم ٓ واإلؿم٤مرة

 ىمقًمف، ذم ص٤مدق ومٝمق إزم شمٕم٤مل أن سمٕمٞمد ُمـ ص٤مطمٌف إمم يِمػم ومالٟم٤مً  رأج٧م: رضمؾ ىم٤مل ًمق

 هذا ي٘م٤مل ٓ يده، وطمرك ص٤مطم٦ٌم إمم وم٠مؿم٤مر اًم٘مّم٦م ٟمٗمس ًمف آظمر ُمتحدث ضم٤مء ًمق

 شمتْمٛمـ اًمٚمٗمٔم٦م هذه أن ممٙمـ اإلؿم٤مرة، ًمٗمٔم٦م اًمٚمٗمٔم٦م ذيمر إول ًمألول، خم٤مًمػ

ّٓ  وممٙمـ اًمتحريؽ،  سم٢مصٌٕمف، أؿم٤مر ي٘مقل اًمث٘م٦م رواي٦م ضم٤مءت ومٚمام اًمتحريؽ، شمتْمٛمـ أ

جتف  أووح: يٕمٜمل احلروف، قمغم اًمٜم٘م٤مط َوْوع: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام هذا هب٤م، يده حيرك ومرأ
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 ومٞمام هق اًمتحريؽ روى اًمذي أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا اإلؿم٤مرة، ُمـ اعم٘مّمقد

 قمـ يرويف وقم٤مصؿ يُمٚمٞم٥م، سمـ قم٤مصؿ ؿمٞمخف قمـ ذًمؽ ويروي ىمداُم٦م، اسمـ زائدة أذيمر

 .اًمٞمامين طُمْجر سمـ وائؾ اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب قمـ يرويف ويُمٚمٞم٥م يُمٚمٞم٥م، أبٞمف

 قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من أنف ومٞمٝم٤م يذيمرون ٟمجدهؿ شمرمجتف ٟمدرس طمٞمٜمام ىمداُم٦م اسمـ زائدة

 .وائؾ قمـ أبٞمف، قمـ يمٚمٞم٥م، سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م وطمٗمظ وٌط ذم ظم٤مص٦م

 اًمرواي٦م ًمتٚمؽ خم٤مًمٗم٦م أو خم٤مًمٗم٦م، ٟمٕمتؼمه٤م ومل اًمزي٤مدة، هبذه أظمذٟم٤م وذاك ومٚمٝمذا

 .اًمتحريؽ شمٍمح ومل اإلؿم٤مرة ذيمر قمغم اىمتٍمت اًمتل إظمرى

 (  11: 56: 04/ 785/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 57: 55/ 785/واًمٜمقر اهلدى) 

 صاذة؟ اإلصبع حتريؽ يف قدامة بـ زائدة زيادة هؾ

 ـمريؼ ُمـ إصٌع ِتريؽ ذم طمجر اسمـ وائؾ طمدي٨م ذم: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ادؾؼل

 اصمٜمل ُمـ أو ـمري٘م٤مً  قمنم اصمٜمل ُمـ احلدي٨م ورد إذ زائدة: هب٤م شمٗمرد اًمزي٤مدة ومٝمذه زائدة

 اًمث٘م٦م؟ زي٤مدة أهن٤م أم خم٤مًمٗم٦م، اًمزي٤مدة هذه ومٝمؾ اًمزي٤مدة، هذه ومٞمٝم٤م شُمْذيَمر مل ـمري٘م٤مً  قمنم

 اًم١ًمال، هذا ُمثؾ قمـ اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء اح٤موٞم٦م اًمًٗمرة ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م: الشقخ

 رواي٦م وسملم سمٞمٜمف خم٤مًمٗم٦م وٓ صحٞمح، طمدي٨م هق زائدة طمدي٨م أن: واجلقاب

 .زائدة سمف ضم٤مء ُم٤م ٟمٗمقا  ُم٤م أظمريـ ٕن أظمريـ:

 . سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذيمرٟم٤م يمام اًمتحريؽ يٜم٤مذم ٓ واًمرومع سم٤مًمرومع، ىم٤مًمقا  وإٟمام

 ( 11: 50: 58/ 375/واًمٜمقر اهلدى) 

 صاذة؟( حيركفا) زيادة هؾ

 أن اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض قمـ ضم٤مء اإلصٌع، ِتريؽ طمقل اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال :مداخؾة
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يمٝم٤م» زي٤مدة  اًمذيـ اجلامقم٦م خم٤مًمٗم٤مً  هب٤م راوٍ  وشمٗمرد ؿم٤مذه، طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذمش ُيـَحرِّ

 أصٌٕمف؟ ٟمّم٥م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وىمقًمف هذا سملم اجلٛمع وُم٤م هب٤م، أؿم٤مر ىم٤مًمقا 

 وذم ُمٙم٦م وذم ضمدة ذم إظمػمة قمٛمرشمٜم٤م ذم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ؾمٛمٕمٜم٤م ٟمحـ: الشقخ

سمٜم٤م ويم٤من اعمديٜم٦م،  : يم٤مًمت٤مزم ضمقا

 ُمـ أو هل، طمٞم٨م ُمـ اإلؿم٤مرة ٕن اإلؿم٤مرة: شُمٜم٤َمذم ٓ اًمتحريؽ ًمٗمٔم٦م :أوًٓ 

 ومالٟم٤مً  إن: اًمٕمريب اًمرضمؾ ىم٤مل وم٢مذا سم٤مًمتحريؽ، ُم٘مؽمٟم٦م شمٙمقن ُم٤م يمثػماً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 اإلؿم٤مرة هق يمام هٙمذا، أؿم٤مر أنف ُيٗمٝمؿ رضوري ومٛمش قمٚمٞمف، ُي٘مدم سم٠من ٕظمٞمف أؿم٤مر

 إمم سمذًمؽ ُيِمػم يده، يرومع ومٝمق رضمؾ قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ إذا اًمّمالة ذم وهق اًمًالم، ذم ُمثالً 

 سمٛمٕمٜمك شمٙمقن دائامً  اإلؿم٤مرة أن يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ هٙمذا، رأؾمف حيرك أو اًمًالم، شَمَ٘مٌؾ أنف

 .وشمٗم٤مرىمف اًمتحريؽ شُمـَج٤مُمع هل سمؾ اًمتحريؽ، قمدم

 أو إطم٤مدي٨م أن سمدقمقى ؿَم٤ّمذة،ش ُيـَحّريمٝم٤م» يمٚمٛم٦م سم٠من ي٘مقل أن يريد وم٤مًمذي

 .اإلؿم٤مرة ذيمرت وإٟمام اًمتحريؽ، شَمْذيُمر مل إصح سم٤مًمٕم٤ٌمرة إظمرى اًمرواي٤مت

 إٟمف: ي٘م٤مل ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اًمتحريؽ، شُمٜم٤َمذم ٓ اإلؿم٤مرة أن: آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق وم٤مجلقاب

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا ىمداُم٦م سمـ زائدة اؾمٛمف أفمـ رواي٦م وسملم اًمرواي٤مت، هذه سملم شمٜم٤مف هٜم٤مك

 ٕن اإلؿم٤مرة، يٜم٤مذم ٓ يمام اًمتحريؽ، ُيٜم٤َمذم ٓ أجْم٤مً  ٟمّم٥م يمٚمٛم٦م: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 ؿمؽ سمال اًمٜمّم٥م، قمغم زي٤مدة ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة شمٙمقن ومٝمٜم٤م اًمٜمّم٥م، ُمـ ُمٕمف سمد ٓ اًمتحريؽ

 اإلؿم٤مرة، قمغم زي٤مدة ومٞمٝم٤م يمذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ اًمٜمّم٥م، قمغم زي٤مدة ومٞمف يٙمقن اًمتحريؽ

 ًمٗمظ صم٧ٌم إذا هذا اًمتحريؽ، ُمع شم٘مؽمن إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اإلؿم٤مرة أن ذيمرٟم٤م ٕنف

 .ُمٕم٤مرض أي سمدون ٟمّم٥م

ٟمٜم٤م ُمـ ي٘مقًمقن اًمذيـ ومٝمؾ  يمام ٟمّم٥م، طمدي٨م درؾمقا  ىمٚمتقا  يمام اًمٓمالب إظمقا

 حمٗمقفم٤ًم؟ سم٤مًمذات اًمٚمٗمظ هذا ومقضمدوا اًمتحريؽ، طمدي٨م درؾمقا 

 أنف يٌدو ًمٙمـ اًمتحريؽ، سمٚمٗمظ ٓطم٘م٤مً  يٙمقن أن سمد ٓ ُمذهٌٝمؿ قمغم :مداخؾة

 .هذا يث٧ٌم يٕمٜمل أنف اإلظمقة سمٕمض زم يمت٥م أن٤م يثٌتقه،: يٕمٜمل
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 دون وائؾ طمدي٨م ذم اإلؿم٤مرة إصم٤ٌمهتؿ ـمري٘م٦م قمغم هق هؾ ًمٙمـ: الشقخ

 اًمتحريؽ؟

 .ٓ :مداخؾة

 .ضمقايب ًمؽ ووح يٕمٜمل، اعم٘مّمقد هق هذا: الشقخ

 ٟمٜمّمح ٟمحـ: وهق سمٕمد، ومٞمام سم٤مزم ذم ظمٓمر هٜم٤مك ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م رء قمٜمدي

ٟمٜم٤م  يٜمٔمروا أن اًمؽموي وُمـ إطمٙم٤مم، إصدار ذم سم٤مًمؽموي اًمٕمٚمؿ هذا ذم اًمٜم٤مؿمئلم إظمقا

 إًمٞمف: يذهٌقن ىمد اًمذي احلٙمؿ هذا ُمثؾ إمم ؾمٌ٘مٝمؿ اعمت٘مدُملم اًمٕمٚمامء ُمـ ؿمخّم٤مً 

 ُمـ قم٤مح٤مً  اًم٤ًمقم٦م هذه طمتك قمروم٧م ُم٤م اًمٕمٚمؿ، هذا ذم اًمًـ هذا سمٚمٖم٧م وىمد أن٤م ٕنٜمل

قمك احلدي٨م قمٚمامء ّمقا  اًمذيـ احلدي٨م قمٚمامء يمؾ سمؾ اًمدقمقى، هذه ادَّ  يمتٌٝمؿ ظَمّمَّ

 اسمـ»وش طم٤ٌمن يم٤مسمـ» صحٞمح احلدي٨م هذا أن قمغم ُمْمقا  اًمّمحٞمح٦م، ًمألطم٤مدي٨م

 .ذًمؽ وٟمحق اجل٤مرود ٓسمـش اعمٜمت٘مك»وش ظمزيٛم٦م

ضمقا  سمٕمد، ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمٕمٚمامء سم٠من هذا إمم أوػ  أطمد ُم٤م احلدي٨م، وظَمرَّ

 ذم يدظمؾ أن ظمِمٞم٦م إن٤مة: ُمـ رء إمم ُيـْحَت٤مج ومٝمٜم٤م ؿم٤مذ، احلدي٨م هذا أنف ذيمر ُمٜمٝمؿ

 ىمٌٞمح اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من ُمٙمر ٕن اًمٜم٤مس: سمٕمض ًمف يتٜمٌف ٓ ىمد رء اعمقوقع

 .ضمداً 

 اًمذي اخلط قمـ ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اٟمحرف ىمد يٙمقن أن ُمـ يمْمامن، ًمف يٙمقن اًمٚمِّـل وًمذًمؽ

: يٕمٜمل ذًمؽ، ذم ؾمٌ٘مف ُمـ سمرأي يًت٠منس أن سمد ومال احلدي٨م، قمٚمامء مجٝمقر قمٚمٞمف ص٤مر

حف، اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ ُمثالً  احلدي٨م هذا  قمـ ذًمؽ وٟم٘مؾ ُيَّمحِّ

 .ذيمرٟم٤مهؿ اًمذيـ اعمت٘مدُملم

٤ٌَّمىملم ًمٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ؿمؽ سمال .. و إقمٛمك آشم٤ٌمع قمـ اًمٜمٝمل وذم اًمت٘مٚمٞمد، قمدم ذم ؾَم

 مت٤مُم٤ًم، اعمٕم٤ميمس اًمٓمرف إمم اًمٖمزٓن ىمٗمزة ٟم٘مٗمز أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ آظمره، إمم.. و

 ظمٓم٠م ذم ُم٤م يقُم٤مً  ٟم٘مع ٓ طمتك ٟمًتٕمجؾ، وٓ ٟمتئد وإٟمام يمٚمٝمؿ، اًمٕمٚمامء سمجٝمقد ٟمٕمتد ومال

 ُمـ ؾمٌ٘مقٟم٤م اًمذيـ احلدي٨م أئٛم٦م: وصم٤مٟمٞم٤مً  احلدي٨م، قمٚمؿ ىمقاقمد: أوًٓ  ٟمخ٤مًمػ قمٚمٛمل

 .ىمٌؾ
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 أن: وهق ؿمٞمئ٤مً  ذيمرت هٜم٤مك هٜم٤مك، ذيمرشمف ُم٤م و أذيمره أن سم٤مزم ذم ظمٓمر اًمذي هذا

 ًمقش هب٤م يده حيرك ومرأجتف» ىمداُم٦م سمـ زائدة سمرواي٦م طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م احلدي٨م هذا

ش اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم» ًمٙم٤من وائؾ، طمدي٨م ُمـ اًمٚمٗمظ هذا وٕمػ ٓدقم٤مء جم٤مل هٜم٤مك يم٤من

 ًمق قمٜمف، همٜمًك  ذم يم٤من سم٠منف ٟمحـ ٟمِمٝمد اًمذي اًمتٙمٚمػ ذًمؽ يتٙمٚمػ ومل ُمٜمف، اؾمؽماح

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمٚمٗمظ هذا ذم طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م شمْمٕمٞمػ ذم وؾمٌٞمالً  ُم٤ًمراً  جيد يم٤من

 اإلصٌع ِتريؽ ُمـ يتٕمٚمؼ وُم٤م أطم٤مدي٨م ُمـ أورد ُم٤م مجٚم٦م ذم احلدي٨م هذا أورد ًم٘مد

 أيب اإلُم٤مم ـمريؼ ُمـ اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُيْقِرد أن ىمٌؾ سم٤مٕصٌع، واإلؿم٤مرة

يمٝم٤م، ٓ ورأجتف سم٠مصٌٕمف وم٠مؿم٤مر سمٚمٗمظ داود أبق رواه طمٞم٨م ؾمٜمٜمف، ذم داود  وم٘م٤مل ُيـَحرِّ

 سملم قمٗمقاً .. طمدي٨م وسملم اًمٜمٗمل، ذم اًمٍميح وائؾ طمدي٨م سملم واجلٛمع: اًمٌٞمٝم٘مل

 ًمٕمؾ،: ىم٤مل اإلصم٤ٌمت ذم اًمٍميح وائؾ وطمدي٨م اًمٜمٗمل، ذم اًمٍميح اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م

 :قمؼمشم٤من هٜم٤م

 طمدي٨م أُم٤م اًمٕمٛمؾ، قمٚمٞمف اًمزسمػم اسمـ قمـ رواه اًمذي احلدي٨م هذا ىم٤مل ُم٤م أنف :أوًٓ 

 يٗمٕمؾ مل ًمٙمٜمف اجلٛمع، ىمْمٞم٦م ُمـ اؾمؽماح ًمٙم٤من يمذًمؽ يم٤من ًمق ؿم٤مذ، ومٝمق ُيـَحّريمٝم٤م ٓ

: يٕمٜمل وائؾ طمدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد ًمٕمؾ: ىمقًمف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمؼمة: ىم٤مل وإٟمام ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 .اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ُمع وائؾ طمدي٨م خيتٚمػ ٓ طمتك هب٤م: يِمػم

 اسمـ»وش طم٤ٌمن واسمـش »ظمزيٛم٦م اسمـ» قمـ اعمت٠مظمريـ احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم وهذا

 اًم٘م٤مقمدة هق اجلٛمع؟ هذا قمغم محٚمف اًمذي ومام آظمرهؿ، إممش اعمٜمت٘مك ص٤مطم٥م اجل٤مرود

 إذا أنف -اًمٜمخ٦ٌم ذح ذم طمجر اسمـ شمٕمٌػم ذم وسمخ٤مص٦م- احلدي٨م قمٚمامء سملم اعمٕمرووم٦م

 مل وم٢مذا أُمٙمـ، إذا سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ وضم٥م اعم٘مٌقل اًم٘مًؿ ُمـ ُمتٕم٤مرو٤من طمديث٤من ضم٤مء

: أي اًمؽمضمٞمح إمم ِصػم ُيٛمٙمـ مل وم٢من اعمٜمًقخ، ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمت٤ٌمر إمم ِصػم ُيٛمٙمـ

 . ًمٕم٤معمف إُمرُ  شُمرك طمٞمٜمئذٍ  اًم٘مقة ذم شم٤ًمووا وم٢مذا وهٙمذا، اًم٘مقي قمغم إىمقى

 اعم٘م٤مل، ًم٤ًمن ُمـ اٟمٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: اًمٕمٚمامء ي٘مقل ويمام طم٤مًمف، ًم٤ًمن اًمٌٞمٝم٘مل: وم٢مذاً 

يمٝم٤م» سمٚمٗمظ طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: ًمؽ سمٞم٘مقل  .صحٞمح طمدي٨مش ُيـَحرِّ

 ُم٤م إمم ومٞمْم٤مف هٜم٤مك، ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م هذا احلديثلم، سملم ُيَقومِّؼ أن طم٤مول وًمذًمؽ
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 ...اًم٘مقة ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شم٠مظمذ اعم٠ًمخ٦م ٕنف هٜم٤م: ذيمرشمف

 ومتح» ذم قمٚمٞمف اهلل رمح٦م طمجر اسمـ احل٤مومظ اإلو٤موم٦م، سم٤مب ُمـ. .. :مداخؾة

 سمٕمض ذم وردت زي٤مدة وٕمػ اّدقمكش اًمٕمريب اسمـ» أن يذيمر ـمٌٕم٤مً  اًمنمح ذمش اًم٤ٌمري

ٌف زائدة، ـمريؼ ُمـ ٕهن٤م إطم٤مدي٨م:  صم٘م٦م زائدشمف سم٠منش اًمٕمراىمل احل٤مومظ» ؿمٞمخٜم٤م وشمٕم٘مَّ

 شمرمجتف ومٕمالً  يٕمٜمل ٕنف اًمقاىمع: ذم يٜمٗمرد ٓ ومٛمثٚمف اٟمٗمرد ًمق ومٞمام اٟمٗمراده، يي ٓ يمٌػم،

 . ..ُمٜمف وأيمؼم يمذا وُمع ؿمٕم٦ٌم ُمع طَمٓمُّقه ضمدًا، سمٞمْم٤مء

 وم٠ًمخٜمل هٜم٤مك، أن٤م ذيمرشمف هذا طمتك صم٧ٌم، صم٘م٦م ومٞمف ىم٤مًمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض: الشقخ

 هذه شمٙمثر أن: يٕمٜمل اًمقاىمع ذم ـمٞم٦ٌم فم٤مهرة وهذه اؿمتٖم٤مل قمٜمده اًمٔم٤مهر اًمٓمٚم٦ٌم أطمد

 أنؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم صم٧ٌم، صم٘م٦م سم٠منف قمٜمف ىم٤مًمقا  ىمداُم٦م سمـ زائدة ىمٚم٧م أن٧م: زم ىم٤مل إؾمئٚم٦م

يمٝم٤م رأجتف» طمديثف صحح٧م  قمـ روايتف ذم ظم٤مص هذا هؾ: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىمٚم٧مش ُيـَحرِّ

 ومٝمق: ىمٚم٧م. قم٤مُم٤مً  يم٤من إن: ىم٤مل. أىمقى أُّيام: ًمف ىمٚم٧م قم٤مم؟ هق أم يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ

 .قمٜمف يروي ُم٤م يمؾ ذم صم٧ٌم صم٘م٦م ومٝمق قم٤مم،

 .إومم يريد ؾم٠مل ح٤م هق :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟: الشقخ

 .إومم يريد ؾم٠مل ح٤م هق :مداخؾة

 . ..مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس هل ٓ ًمٙمـ هذا، هق: الشقخ

 ( 11: 19: 26/ 035/ واًمٜمقر اهلدى) 

 التشفد؟ يف والتحريؽ اإلصارة تؽقن متك

 يٗمٕمٚمقهن٤م اًمٜم٤مس ٟمرى اًمتِمٝمد ذم سم٤مًم٤ًٌمسم٦م ًمإلؿم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: السائؾ

 قمغم هب٤م واًمتحريؽ هب٤م اإلؿم٤مرة اًمتحريؽ، وقمدم هب٤م اإلؿم٤مرة: وهل أؿمٙم٤مل صمالصم٦م قمغم

 واإلشمٞم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ٟمرضمق اعمقاوع، سمٕمض ذم وِتريٙمٝم٤م هب٤م اإلؿم٤مرة أو اًمتِمٝمد، ـمقل

 اًمّمحٞمح؟ اًم٘مقل قمغم سم٤مًمدًمٞمؾ
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 :وم٠مىمقل قمٜمٝم٤م اجلقاب وم٠مخخص وًمذًمؽ يمثػًما  اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد: الشقخ

 رء ذم يّمح ٓ وًمٙمـ يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم صم٤مسمت٦مٌ  ؾمٜم٦مٌ  اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع إن

 ُمـ مج٤مقم٦مٌ  صححف صحٞمح طمدي٨ٍم  ذم اًمتحريؽ صم٧ٌم ىمد سمؾ اًمتحريؽ، ٟمٗمل ُمٜمٝم٤م

 اًمذي قمٜمف اهلل ريض طُمجرٍ  سمـ وائؾ طمدي٨م وهق أٓ واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم إئٛم٦م

 قمٚمٞمف صالشمف ُمـ ًمٜم٤م وصػ ُم٤م مجٚم٦م ذم اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٚمقس ًمٜم٤م وصػ

جتف: » ىم٤مل اًم٤ًٌمسم٦م رومع ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف ومذيمر اًمًالم،  ومرأ

جتف: »قمٜمف اهلل ريض وم٘مقًمفش  هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م  قمغم سيٌح  ٟمٌص ش هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

 سم٤مًمتحريؽ ُمًتٛمًرا  ًمٚمّتِمٝمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمٚمقؾمف ؾم٤مقم٦م ُمـ سمدأ اًمتحريؽ أن

 جمرد هق إٟمام ومٝمذا اجلالًم٦م ًمٗمٔم٦م ُمع اًمتحريؽ شم٘مٜملم أُم٤م هب٤م، يدقمق ىم٤مل ٕنف اًمدقم٤مء إمم

 وم٤مًمرأي وًمذًمؽ صح٤ميب، قمـ أثر ذم وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٟمص ذم ٓ أصٌؾ  ًمف ًمٞمس رأٍي 

 حيريمٝم٤م يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف وائؾٍ  طمدي٨م صحٞمح ذم ُم٤مضم٤مء هق اًمّمحٞمح

 أخٞمس ومٕمٌؾ، سمف ي٘مؽمن مل ،- اًمًالم إمم أي - اًمتِمٝمد هن٤مي٦م طمتك ِتريٙمٝم٤م ذم ُمًتٛمًرا 

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ :▬ي٘م٤مل
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ  اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ىمد ُمثالً  ،♂طَم

 اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ: »واًمًالم

 ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م وقمدشمف، اًمذي اعمحٛمقد ُم٘م٤مم واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمًدا آت

 شمًٛمٕمقن يمام وًمٙمٜمف اًمدقم٤مء، هبذا يدقمق يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَ٘مؾ ملش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 اخل٤مص٦م ؿمٗم٤مقمتف ًمف ِتؾ اًمٜمداء ؾمامع سمٕمد اًمدقم٤مء هذا ىم٤مل ُمـ يمؾ أن قمغم أُمتف طمضَّ 

 قمٛمقم ذم اًمدقم٤مء هلذا ُمٚمتزًُم٤م يم٤من ُمـ يدظمؾ أٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اًمداقمل هبذا ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ :▬ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ  ُمـ أخٞمس ؟♂طَم

 سمٗمٕمٚمف: آىمتداء يٙمقن ومٙمام ؟،-سم٘مقًمف أي- اًمًالم قمٚمٞمف سمف اىمتدى ىمد اًمدقم٤مء هذا ىم٤مل

 سم٤مٔي٦م وم٤مٓؾمتدٓل وًمذًمؽ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف وشمٕمٚمٞمٛمف سم٘مقًمف آىمتداء يٙمقن

 إذا أنف اًمٗم٘مف أصقل إصقل، قمٚمؿ يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء ح٤م واٟمت٘م٤مًدا اقمؽماًو٤م اًم٤ًمسم٘م٦م:

 حينم أن ًمٚم٤ًمئؾ يٜمٌٖمل يم٤من ُم٤م ومٕمٚمف، قمغم ىمقًمف ىُمِدم ًمف ومٕمؾٍ  ُمع ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٕم٤مرض

 أن ُمـ ُم٤مطمٙم٤مه هق اًمّمقاب سمؾ اًم٘مقل، قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ إظمذ ًمؽمضمٞمح اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م

 ذم واًم٥ًٌم اًمٗمٕمؾ، قمغم ىمقًمف ىُمِدمَ  ومٕمٚمف ُمع ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء
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 ًمألُم٦مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ًم٤ًمٟمف قمغم اهلل ُمـ شمنميعٌ  هق إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل أن ذًمؽ

 ومٕمٚمف دمٕمؾ اًمتل آطمتامٓت سمٕمض سمف حيٞمط وم٘مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف أُم٤م يمٚمٝم٤م،

 إذا ومٞمام هق إٟمام إظمػم اًمٙمالم هذا -شمٜمتٌٝمقا  أن جي٥م- وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف سمف ظم٤مًص٤م

 ومٕمٚمف إن اًمٕمٚمامء ي٘مقل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل واًمًالم: اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خم٤مًمًٗم٤م ومٕمٚمف يم٤من

 ُمـ طمٞمٜمئذٍ  ُمٜم٤مص وٓ وىمقًمف ومٕمٚمف سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ومل ىمقًمف ظم٤مًمػ إذا اًمًالم قمٚمٞمف

 سم٤مُٕم٦م اًمالئؼ هق اًمٗمٕمؾ وخم٤مًمٗم٦م اًم٘مقل اشم٤ٌمع ومحٞمٜمئذ اًم٘مقل وإُّم٤م اًمٗمٕمؾ إُّم٤م خم٤مًمٗم٦مِ 

 يمقن طم٤مًم٦م أي وم٘مط: احل٤مًم٦م هذه ذم أؤيمد - احل٤مًم٦م هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ ٕن ذًمؽ

 ٟمحـ وٟم٠مظمذ ًمف، اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف يؽمك: ي٘م٤مل وم٘مط احل٤مًم٦م هذه ذم - ًم٘مقًمف خم٤مًمًٗم٤م ومٕمٚمف

 اطمتامٓت، سمف ومٞمحٞمط ومٕمٚمف أُّم٤م ًمألُم٦م قم٤مم شمنميع ىمقًمف أن آٟمًٗم٤م ذيمره ؾمٌؼ ح٤م سم٘مقًمف

 ُم٤مّذع وضمؾ قمز اهلل ًم٤ًمن قمغم ُم٤مّذع ًمٚمٜم٤مس ينمع أن ىمٌؾ ومٕمٚمف يٙمقن أن يٛمٙمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف يٙمقن أو اًم٘مقل، ىمٌؾ اًمٗمٕمؾ ومٞمٙمقن ُٕمتف، وضمؾ قمز اهلل ُمـ سمقطمل

 سمف ظم٤مًص٤م شمنميًٕم٤م ظم٤مًص٤م، أُمًرا  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يٙمقن أو هق، ُم٤م ٟمدري ٓ ًمٕمذرٍ  واًمًالم

 . اعمًٚمٛملم ُمـ أطمدٌ  ومٞمف ٓيِم٤مريمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٜم٤ًمء ُمـ شمزوج اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن سمف اعم٘مٓمقع ُمـ: ُمثالً  ذًمؽ ُمث٤مل

 وهذا اًمٜم٤ًمء ُمـ شمًع قمّمٛمتف وِت٧م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُم٤مت سمؾ أرسمع، ُمـ أيمثر

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مْٟمِٙمُحقا :▬شمٕم٤ممم ىمقًمف فم٤مهر ذم ُم٤مضم٤مء ظمالف   ُِم
ِ
٤مء ًَ  َوصُمالَث  َُمثْٜمَك اًمٜمِّ

 أن: اًمًٜمـ ذم ضم٤مء اًمذي سم٤محلدي٨م أي٦م هذه ُمـ اًمٔم٤مهر اعمٕمٜمك ُمٕمٜمك وشم٠ميمد♂  َوُرسَم٤معَ 

 ًمف ىم٤مل ذًمؽ، ًمف وذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ومٚمام اًمٜمًقة ُمـ شمًع وِتتف أؾمٚمؿ رضمالً 

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هذاش ؾم٤مئرهـ وـمّٚمؼ ُمٜمٝمـ أرسمًٕم٤م أُمًؽ: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٗمٕمؾ شمرضمٞمح حم٤موًم٦م ذم اًمٙمريٛم٦م إج٦م طمنم اًمذي اًم٤ًمئؾ ذاك ُمقىمػ ومام ومٕمٚمف، وذاك

 سم٠منَّ  دوهنؿ، وُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م ُمع يٛمٌم أن إٓ ؾمٌٞمالً  ًمف جيد ٓ اًم٘مقل؟ قمغم

 اهلل ظمّمف ظمّمقصٞم٦مٌ  هل إٟمام ذًمؽ ُمـ وسم٠ميمثر سمؾ اًمٜم٤ًمء ُمـ سمتًعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شَمَزُوج

 وذم أي٦م ذم يمام سم٘مقًمف وٟم٠مظمذ اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ومٕمٚمف ٟمدع ومٜمحـ هب٤م، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 . يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ شمٙمثر، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م آٟمًٗم٤م، اعمذيمقر احلدي٨م

 طم٤ًمؾًم٤م آظمر ُمثالً  أرضب أن اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ظمت٤مم ذم يب حيًـ وًمٕمٚمف
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 حمتجلم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ٟمخ٤مًمػ أنٜم٤م طمٞم٨م اًمزُم٤من، هذا ذم اإلضمتامقمٞم٦م سمحٞم٤مشمٜم٤م قمالىم٦م ًمف

 ُمـ يمثػمٍ  ذب وهق أٓ اًمثالصم٦م، آطمتامٓت ُمـ ذيمرشمف ُم٤م قمٚمٞمف يِرد أنف ُمع سمٗمٕمٚمف

 ذم ضم٤مء يمام ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ هنك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٕمٚمٛمقن وهؿ ىمٞم٤مًُم٤م، اًمٜم٤مس

 اهلل رؾمقل هنك: » ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمٍؽ  سمـ أنس طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح

 وم٘مٞمؾ ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زضمر: »رواي٦مٍ  وذم ،ش ىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ يمثػم ىمٞم٤مم، ُمـ اًمنمب ُمـ ذ ىمٞم٤مم ُمـ إيمؾ أيش  ٌذ : ىم٤مل إيمؾ؟ أرأج٧م:ًمف

ًرا  احلدي٨م هذا قمٚمٞمٝمؿ أوردت ُم٤م وإذا ىمٞم٤مًُم٤م، ومٞمنمسمقن يت٤ًمهٚمقن ٟمراهؿ اًمٜم٤مس  ُُمذيمِّ

 أخؿ: سم٘مقهلؿ سم٤مدروك ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ًمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمزضمره سمؾ سمٜمٝمٞمف، هلؿ

سمٜم٤م ىم٤مئاًم؟، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ينمب  ُم٤م همػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ىمد ٟمٕمؿ،: ضمقا

 ُمـ طمدي٨ٌم  وأُم٤مُمٜم٤م اًمٕمٛمؾ ُم٤م وًمٙمـ ىم٤مئاًم، ذب أنف واطمدةٍ  طم٤مًم٦مٍ  ُم٤م همػم وذم طمدي٨م،

 إذا ىم٤مئام، ذسمف وهق ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف أجًْم٤م وقمٜمدٟم٤م ىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ زضمُره وهق ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 ؾمتجدون أنٙمؿ ٓسمد وومٕمٚمف: هنٞمف سملم اًمتقومٞمؼ وطم٤موًمتؿ اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة قمرومتؿ

 ُمـ يتٛمٙمـ مل ٕنف ىم٤مئاًم  ذب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن رسمام شم٘مقًمقا  أن هب٤م ؾمٚمٛمتؿ إذا أنٗمًٙمؿ

 سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م ذم اعمتٗم٘مٝمقن اًم٤ٌمطمثقن يالطمٔمف وهذا ىم٤مقمًدا، اًمنمب

 ؾمٜمـ ذم وهق احلدي٨م هذا ذم طمٞم٨م ىم٤مئاًم، ذب ملسو هيلع هللا ىلص أنف ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل إطم٤مدي٨م

 ىم٤مئاًم، ُمٜمٝم٤م وذب ويم٤مءه٤م ومحؾ ُمٕمٚمَّ٘م٦مٍ  ىِمرسم٦مٍ  إمم ضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه اًمؽمُمذي

 قمٚمٞمف وهق ُمٜمٝم٤م، واًمنمب اًم٘مرسم٦م إٟمزال اًمًٝمؾ ُمـ وًمٞمس ُُمٕمٚمَّ٘م٦م، يم٤مٟم٧م اًم٘مرسم٦م أن أي

 اًم٥ًٌم سمٞم٤من ذم اًمتٙمٚمػ حم٤موًم٦م قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م اًم٘مّم٦م هذه شمّمقر ضم٤مًمٌس، واًمًالم اًمّمالة

 .ىم٤مئاًم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذب اًمذي

 اًمٕمذر، وهق اعمحٛمؾ هذا قمغم إُم٤م ُِتَٛمؾ اًم٥ًٌم سمٞم٤من ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل وم٤مٕطم٤مدي٨م

 أن إظمػم اعمحٛمؾ قمغم وإُم٤م اًمٜمٝمل، ىمٌؾ اًمنمب يٙمقن أن وهق صم٤مين حمٛمؾ قمغم وإُم٤م

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ظم٤مًص٤م طمٙماًم  ذًمؽ يٙمقن

 واًم٘مقل، اًمٗمٕمؾ سملم اجلٛمع طم٤موًمقا  اعم٠ًمخ٦م، هذه قم٤مجلقا  ممـ اًمٕمٚمامء سمٕمض

 شمٙمٚمٌػ، ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمح٤موًم٦م شمٙمقن أن سمنمطِ  وًمٙمـ ُمٓمٚمقب أُمر إصؾ ذم واعمح٤موًم٦مُ 

 ؾمؽمون يمام اًمت٠مويؾ، وضمقه ُمـ سمقضمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕمٓمٞمؾ ومٞمٝم٤م وًمٞمس
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 ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ هنٞمف وسملم ىم٤مئاًم  ذسمف سملم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف سملم شمقومٞمً٘م٤م ىم٤مًمقا  ي٠ميت، ومٞمام

 وًمٞمس ُمٙمروهٌ  هق ىمٞم٤مًُم٤م اًمنمب أن احلٙمؿ يٙمقن أي اًمتٜمزيف: قمغم اًمٜمٝمل ٟمحٛمؾ

٤م، اًمِم٤مرب ينمب أن وم٤مٕومم سمحرام، ًً  وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿِ  أهؾ سمٕمض ىم٤مًمف ُم٤م هذا ضم٤مًم

 اجل٤مُمع ٟمٔمر شمٕمّدى ًمق ًمٙمٜمف هنك، ًمٗمظ قمٜمد وىمػ اجلٛمع هذا ًمٙمـ اًمٜمقوي، اإلُم٤مم

 :شىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زضمر: »شم٘مقل اًمتل أظمرى اًمرواي٦م إمم اعمذيمقر

 يمام اًمزضمرُ  اًمٜمٝمل، ُمـ أىمقى اًمزضمر ٕن اًمتقومٞمؼ، ذًمؽ ذم ُمقومؼ همػم ٟمٗمًف ًمقضمد

 إمم اًمتحريؿ شم٠مويؾ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ طمٞمٜمئذ ىم٤مئاًم، اًمنمب اهلل رؾمقل طمّرم اًمٜمص ًمقيم٤من

 ًمقٓ وُم٘مٌقًٓ  ؾم٤مئًٖم٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ يم٤من اًم٤ًمسمؼ وم٤مًمت٠مويؾ وًمذًمؽ اًمتٜمزُّيٞم٦م، اًمٙمراه٦م

 صحٞمح٦م أجًْم٤م وهل أُم٤مش ىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زضمر: »إظمرى اًمرواي٦م

 آقمتامد ٓيٜمٌٖمل هزيؾ، شم٠مويؾ اًمت٠مويؾ ذًمؽ أن يث٧ٌم ومٌذًمؽ ُمًٚمؿ: صحٞمح وذم

 أظمرج آظمر طمديًث٤م شمذيمرٟم٤م إذا ومٞمام وٕمٍػ، قمغم وٕمًٗم٤م اعمذيمقر اًمت٠مويؾ يزداد قمٚمٞمف،

 اًمٜمٌل أن ُُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم وم٠مظمرضمف اًمٚمٗمظ أُم٤م صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم ُمٕمٜم٤مه

 اهلر؟ ُمٕمؽ ينمب أن أترى ي٤مومالن: »ًمف وم٘م٤مل ىم٤مئاًم  ينمب رضمالً  رأى وؾمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 ذب اًمِمٞمٓم٤من، اهلر ُمـ ٌذ  هق ُمـ ُمٕمؽ ذب وم٘مد: ىم٤مل اهلل، ي٤مرؾمقل ٓ: ىم٤مل

 ممـ ًمٖمػمه أو واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل صمؿش  ىم٤مئاًم  ذسم٧م ٕنؽ اًمِمٞمٓم٤من ُمٕمؽ

 ُمٙمروه طمٙمؿ هذا ىم٤مئاًم، ذسمف اًمذي اح٤مء يًتٗمرغ سم٠من أُمرهش  ىمئ ىمئ: » ىم٤مئاًم  ذب

 ذم ُم٤م يًتٗمرغ وأن ٟمٗمًف قمغم يِمؼ أن ُمٙمروًه٤م ارشمٙم٥م ُمـ ُيٙمٚمَّػ أن شمٜمزُّيٞم٦م يمراه٦م

 يم٤من إذا صمؿ اعمحرُم٤مت ؾمٌٞمؾ هق وإٟمام اعمٙمروه٤مت ؾمٌٞمؾ هذا ًمٞمس اح٤مء، ُمـ سمٓمٜمف

 هذا أومٞمٙمقن ىم٤مئاًم، ًمٚمامء اًمِم٤مرب هذا ؿم٤مرك ىمد سم٠منف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سح ىمد اًمِمٞمٓم٤منُ 

 هذا أن اًم٘مقل وظمت٤مم يمال، صمؿ يمال صمؿ يمال: اجلقاب شمٜمزُّيٞم٦م؟ يمراه٦مً  ُمٙمروًه٤م ايًْم٤م

 اًمٗمٕمؾِ  ُمع اًم٘مقٌل  شمٕم٤مرض إذا سم٠منف اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل ح٤مذا أو يٜمٌٖمل، يمٞمػ ص٤مًمح، ُمث٤مٌل 

ـّ  ومٞمف يِمؽ ٓ أُمر هذا اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمِدمَ   أطم٤مدي٨م ذم اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم شمتٌع ُم

 شمٕم٤مرض إذا أنف اًمٕمٚمامء: ه١مٓء ىم٤مًمف سمام اًم٘مقل إمم ُمْمٓمًرا  ٟمٗمًف ؾمٞمجد وم٢مٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ومٕمٚمف سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ٓ طمٞمٜمام هذا اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمِدمَ  ىمقًمف ُمع ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف

 هذا وذم أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اًمتزوج وُمثؾ ىمٞم٤مًُم٤م، اًمنمب ُمثؾ آٟمًٗم٤م ًمٙمؿ رضسمٜم٤م يمام وىمقًمف
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 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 فؼط؟ الشفادة عـد التشفد يف اإلصبع رفع يتؼقد هؾ

 ؟[وم٘مط اًمِمٝم٤مدشملم قمٜمد اًمتِمٝمد ذم سم٤مإلصٌع سم٤مإلؿم٤مرة ُيت٘مٞمد هؾ] :مداخؾة

 قمٜمد ويث٧ٌم ٓ، اًمٜمٗمل قمٜمد يرومع أنف يٌلم ُم٤م طمدي٨م ُمٓمٚمً٘م٤م اًمًٜم٦م ذم يرد مل: الشقخ

 طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ومٞمٌ٘مك وًمذًمؽ إـمالىًم٤م، هذا ُمـ رء ي٠مت مل اهلل، إٓ اإلصم٤ٌمت

 ي٘مقًمقٟمف إٟمام ذيمرٟم٤م يمام سم٤مًمرومع ي٘مقًمقن اًمذيـ سم٠من قمٚماًم  ُمٕم٤مرض، طمدي٨م أي ُمـ ؾم٤مًح٤م

 ظمالف ٓ مجٞمًٕم٤م اًمٕمٚمامء ىمقاقمد ُمـ ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م وآؾمتٜم٤ٌمط، وآضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي

 ذم ضم٤مء وم٢مذا اًمٜمص، ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ أنف وُمِم٤مرهبؿ ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم سمٞمٜمٝمؿ

 جيز مل ؾمالُمف إمم ضمٚمقؾمف أول ُمـ إلصٌٕمف اًمًالم قمٚمٞمف ِتريٙمف يّمػ وائؾ طمدي٨م

 .قم٤ممل أي ُمـ يّمدر اؾمتٜم٤ٌمط سم٠مي اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هذه ُمٕم٤مرو٦م

 (11:31:22/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 يؿقـًا التحريؽ وحؽؿ كؾف؟ التشفد يف التحريؽ يؽقن هؾ

 ويساًرا؟

 ُمـ أي ًمٚمتِمٝمد اجلٚمقس ُمٜمذ اًمًالم، إمم اجلٚمقس ُمٜمذ: أوًٓ  اًمتحريؽ: الشقخ

 ش. قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم» ي٘مقل أن إمم آظمره، إممش هلل اًمتحٞم٤مت» ي٘مقل ُم٤م أول

 وذم اًم٘مٌٚم٦م، قمـ اٟمحراف هذا وي٤ًمرا، يٛمٞمٜم٤مً  ًمٞمس اًمتحريؽ: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا

ٌَِٕمف ُيِِمػم يم٤من أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م  هٙمذا، يٕمٛمؾ ومام هٙمذا اًم٘مٌٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م، إمم سم٢ِِمْص

ٝمٝم٤م وإٟمام  .هٙمذا ُيَقضمِّ

 يمام هٙمذا يٙمقن ُم٤م يٕمٜمل ىمٚمٞمالً  وهذه ىمٚمٞماًل، ورومٕم٤مً  ظَمْٗمْم٤مً  يٙمقن اًمتحريؽ: وم٢مذاً 
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: ىم٤مل طمجر، اسمـ وائؾ طمدي٨م ورد وإٟمام َيِرد، مل ورومع ظمٗمض هذا اًمٌٕمض، يٗمٕمؾ

يمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرأج٧م رِّ  .هب٤م يدقمق حُيَ

 . هٙمذا وًمٞمس هٙمذا اًمتحريؽ: وم٢مذاً 

 . اًمًالم إمم اجلٚمقس أول ُمـ: السائؾ

 .اًمًالم إمم اجلٚمقس أول ُمـ أجقه: الشقخ

  هذه؟ احلريم٤مت ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أضمر ومٞمٝم٤م: السائؾ

 وإشم٤ٌمقم٤مً  هلل ـم٤مقم٦مً  اإلؾمالم ذم قمٛمؾ أىمؾ ٕنف طمًٜم٤مت: قمنم طمريم٦م يمؾ: الشقخ

 وضمؾ قمز اهلل ي٘مقل: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام طمًٜم٤مت، قمنم اهلل ًمرؾمقل

  قَمِٛمَٚمٝم٤م وإذا طمًٜم٦م، ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  إذا: »عمالئٙمتف

 واهلل يمثػمة أوٕم٤مف إمم ؾمٌٕمامئ٦م إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم ًمف وم٤ميمتٌقه٤م

 قَمِٛمَٚمٝم٤م وم٢مذا ؿمٞمئ٤م، شمٙمتٌقه٤م ومال يٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ سمًٞمئ٦م قمٌدي َهؿَّ  وإذا يِم٤مء، عمـ يْم٤مقمػ

 همري٥م ىمدر هذاش طمًٜم٦م ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م مل وإذا» رواي٦م ذمش واطمدة ؾمٞمئ٦م وم٤ميمتٌقه٤م

 .اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم اهلل ومْمؾ ُمـ وقمجٞم٥م

 ًمف شمٙمت٥م إٟمام طمًٜم٦م، ًمف شُمٙمت٥م يٕمٛمٚمف ومٚمؿ ؾمٞمئ سمٗمٕمؾ َهؿّ  ُمـ ًمُِٙمؾ ًمٞمس ًمٙمـ

 ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ سم٤مًمًٞمئ٦م قمٌدي َهؿّ  وإذا» احلدي٨م ذم ذيمره ضم٤مء سمنمط طمًٜم٦م

  واوح؟ش ضمرائل ُمـ شمريمٝم٤م وم٢مٟمام طمًٜم٦م،

 .واوح: السائؾ

 إمم اًمًٞمئ٦م اٟم٘مٚم٧ٌم اًمّمقرة هذه ومٗمل اهلل، ُمـ ظمقوم٤مً  أي هلل، شمريمٝم٤م: الشقخ

 . طمًٜم٦م

ك َصٚمَّـك اعمًٚمؿ وم٢مذا  يمام صٚمقا :»ىم٤مل اًمذي اهلل ًمرؾمقل اشم٤ٌمقم٤م أصٌٕمف وطَمرَّ

 ىم٤مل أمحد اإلُم٤مم قمـ ضم٤مء ومٚمذًمؽ طمًٜم٤مت: ذًمؽ قمغم ًمف أن ؿمؽ ومالش ُأصكم رأجتٛمقين

يمٝم٤م إٟمف  . يمثػماً  ُيـَحرِّ

 اًمتِمٝمد يًتٖمرق هؾ اإلصٌع رومع ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف طمقل ؾم١مال]:السائؾ
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 ؟[ُمٜمف ُمقاوع أم يم٤مُمالً 

 ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ اًمًالم، إمم اجلٚمقس ُمـ ذيمرٟم٤م يمام ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض: الشقخ

 اهلل إٓ ىمٚم٧م إذا ي٘مقل اًمٕمٙمس: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ شمث٧ٌم، اهلل إٓ شمرومع إل ٓ شم٘مقل طمٞمٜمام

 .اًمّمالة آظمر إمم راومٕم٤مً  وشمٔمؾ شمرومع

 طم٤مل: يمؾ قمغم ُم٠مضمقرون وهؿ اًمًٜم٦م، ذم َيِرد مل ظم٤مص، ومٝمؿ اضمتٝم٤مد، يمٚمف هذا

 .أئٛم٦م ٕهنؿ

 ومٚمام: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمٜم٤م وصػ سم٠من ضمداً  واوح وائؾ طمدي٨م ًمٙمـ

ف ووع  وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمُٞمْٛمٜمَك ويَمّٗمف اًمٞمنى، وَمِخِذه قمغم اًمٞمنى يَمٗمَّ

٤ٌمسم٦م، ورومع واًمُقؾمٓمك، سم٤مإلهب٤مم وطَمّٚمؼ أص٤مسمٕمف، ًَّ يمٝم٤م ورأجتف اًم ش هب٤م يدقمقا  ُيـَحرِّ

 ش. اًمّمالة أظمر إمم حمٛمد قمغم َصؾِّ  مهللا» قمٜمد ُمـ يٌدأ شمٕمرف واًمدقم٤مء

 (  11: 49: 31/ 266/واًمٜمقر اهلدى) 

 السالم قبؾ إىل التشفد يف اإلصبع رفع اشتؿرار

 أصٌٕمف ورومع ريمٌتٞمف، قمغم يديف ووع اًمّمالة، ذم ضمٚمس إذا يم٤من: »رواي٦م ذم

 رواهش. قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمٓمٝم٤م ريمٌتف قمغم اًمٞمنى ويده هب٤م، يدقمق اإلهب٤مم شمكم اًمتل اًمٞمٛمٜمك

 . ُمًٚمؿ

 ىمٌؾ اًمتِمٝمد آظمر إمم اًمرومع اؾمتٛمرار إمم إؿم٤مرة وومٞمف هب٤م، ُمِمػماً  أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 .اًمدقم٤مء طمٞم٨م اًمًالم

 ش0/285اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 التشفد يف اإلصبع حتريؽ اشتؿرار

 اًمٞمنى، رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمجر سمـ وائؾ قمـ
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 وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك ُمروم٘مف وطمد اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يده وووع

 .واًمدارُمل داود، أبق رواه. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأجتف أصٌٕمف، رومع صمؿ طمٚم٘م٦م وطمٚمؼ صمٜمتلم،

جتف: »قم٤ٌمرة قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]  اًمتحريؽ، اؾمتٛمرار يٗمٞمدش[: حيريمٝم٤م ومرأ

 .احلؼ وهق اح٤مًمٙمٞم٦م وقمٚمٞمف

 [0/287اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 التشفد يف إصبع حتريؽ كقػقة

ٟمٜم٤م أذيمر أن أريد: الشقخ  يّمٚمقن وهؿ سمٕمْمٝمؿ ٓطمٔم٧م طمٞم٨م احل٤مرضيـ، إظمقا

 أن ؿمؽ ٓ ُمنموقم٦م، ًمٞم٧ًم طمريم٦م سمزي٤مدة ي٠متقن سم٤مًمتِمٝمد إصٌٕمٝمؿ حيريمقن طمٞمٜمام

 ُمـ اعمّمٚملم سمٕمض قمغم اًمتحريؽ خيتٚمط ُم٤م يمثػماً  وًمٙمـ ؾمٜم٦م، سم٤مًمتِمٝمد اإلصٌع ِتريؽ

ٟمٜم٤م  ٓطمٔم٧م وأن٤م واًمرومع، اخلٗمض وهق أٓ اًمًٜم٦م، ذم يرد مل آظمر سمٌمء اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا

 رأج٧م وم٘مد اًمًٜم٦م، ٟمنم ذم ٟمِم٤مط ًمف اخلػم جيزيف اهلل اإلُم٤مم إخ يم٠من اعمًجد هذا ذم

 هلل واحلٛمد اإلُم٤مم أن دًمٞمؾ وهذا اًمتِمٝمد، ذم أص٤مسمٕمٝمؿ حيريمقن اعمًجد أهؾ سمٕمض

ٟمٜم٤م وسمٕمض أوئلؽ سمٕمض ومرأج٧م اًمًٜم٦م، إمم اًمدقمقة سمقاضم٥م ىم٤مئؿ  ُمٕمٜم٤م احل٤مرضيـ إظمقا

 واًمرومع، سم٤مخلٗمض قمٜمف اًمتٕمٌػم يٛمٙمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمتحريؽ إمم يْمٞمٗمقن اًمرطمٚم٦م هذه ذم

 ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ورومع ظمٗمض اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا ورومع، ظمٗمض هذا: أقمٜمل

 أثٜم٤مء ذم ُمالطمٔمتٝم٤م يٜمٌٖمل ؾمٜم٦م هٜم٤مك: أي اًمتحريؽ، هق إٟمام اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمٚمام اًمًٜم٦م،

 ٓ وطمريمتٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم وضمٝمتٝم٤م أن٧م وم٢مذا اًم٘مٌٚم٦م، إمم اإلصٌع شمقضمٞمف: وهل اًمتحريؽ،

 وإٟمام ًمؽ، ىمٌٚم٦م ًمٞمس وأروؽ إرض، إمم هب٤م رُمٞم٧م ظمٗمْمتٝم٤م إذا ٕنؽ ختٗمْمٝم٤م،

 ىمٌْم٧م ضمٚم٧ًم ُم٤م وم٠مول اًمريم٦ٌم، قمغم ويمٗمؽ اًمريم٦ٌم، هق ومٝمذا ومٚمذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، دم٤مهؽ

 شمرومع وٓ ومتحريمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م، رومٕم٧م صمؿ واإلهب٤مم، سم٤مًمقؾمٓمك وطمٚم٘م٧م أص٤مسمٕمؽ،

 سمف أذيمر اًمذي هذا ُمٙم٤مهن٤م، ذم ِتريمٝم٤م وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا وختٗمص،

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ( 11: 25: 58/   494/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 التشفد يف اإلصبع حتريؽ كقػقة

 .اًمّمالة ذم اإلصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م :مداخؾة

 أنف طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م وهق واطمد طمدي٨م هٜم٤مك اإلصٌع ِتريؽ: الشقخ

جتف: ىم٤مل اًمّمالة ذم ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى  هذا هب٤م، يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

ٟمٜم٤م، ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ًمٞمس اًمتحريؽ  واًمرومع، اخلٗمض يٕمٜمل ًمٞمس إظمقا

 ومٝمذا ُمٓمٚمً٘م٤م، طمدي٨م سمف ي٠مت مل وهذا ورومع ظمٗمض هذا هٙمذا أُم٤م هٙمذا اًمتحريؽ

 أمحد اإلُم٤مم قمـ وصح هٙمذا، ُمٙم٤مٟمف ذم ِتريؽ ومٝمق اًمتحريؿ أُم٤م ورومع، ظمٗمض اؾمٛمف

سًم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م هذا ؿمديًدا، حيريمٝم٤م: ىم٤مل أنف  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 (11:27:00/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 بشدة؟ أم بؾققكة يؽقن التشفد يف اإلصبع حتريؽ هؾ

 اًمِمديدة؟ سم٤محلريم٦م أو سم٤مًمٚمٞمقٟم٦م أهق اًمتِمٝمد، ذم اإلصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م :مداخؾة

 إٓ اإلصٌع ًمتحريؽ يتٕمٚمؼ ح٤م قمٚمٞمٝم٤م وىمٗمٜم٤م اًمتل اًمًٜم٦م ذم ًمديٜم٤م ًمٞمس: الشقخ

 اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمرض أن ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع ومال وًمذًمؽ اًمتحريؽ، إٓ ًمديٜم٤م ًمٞمس اًمتحريؽ،

 طمجر سمـ وائؾ هق اًمذي اًمراوي أـمٚم٘مف يمام ُٟمٓمٚم٘مف وإٟمام اًمتحريؽ، ُمـ ُمٕمٞمٜم٤مً  ٟمققم٤مً 

 ًمف اًمٜمٔمر وهذا اعمقوقع ذم اًمٜمٔمر ُٟمدظمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ أنف إٓ قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

 إَُول واًمًٚمػ اًمًٚمػ ٟم٘مؾ ـمري٘م٦م ذم اعمًٚمؿ شم٠مُمؾ إذا ومٞمام اًمٜمٔمر ُمـ وضم٤مه٦م

 اًمّمالة ذم وقم٤ٌمدشمف سمٕم٤مُم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤ٌمدة سمٙمٞمٗمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م ًمألطم٤مدي٨م

 أن وهق أٓ -ؿمخّمٞم٤مً  أتٌٜم٤مه وًمٙمٜمل ُمٚمزم همػم رأي وهق رأجل وهذا- وم٠مرى سمخ٤مص٦م،

 ُمراداً  يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي ذم هذا آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل اًمذي اًمنيع اًمتحريؽ هذا

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م هذه إمم حلديثف اًم٤ًمُمٕملم ٟمٔمر ًمٗم٧م اًمراوي ًمٙم٤من وائؾ ذيمره اًمذي سم٤مًمتحريؽ

 يًؽمقمل ٓ ًمٞمِّٜم٤مً  هٞمِّٜم٤مً  ِتريٙم٤مً  يٙمقن أن أراه وم٤مًمذي وًمذًمؽ آٟمت٤ٌمه، شمًؽمقمل اًمتل

 إنٔم٤مر يٚمٗم٧م هيع ِتريؽ هٜم٤مك يم٤من ًمق أنف أجْم٤مً  اقمت٘م٤مدي وذم يمثػماً، آٟمت٤ٌمه
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 ذم وائالً  ؿم٤مرك ُمـ ٟمجد ٓ سمٞمٜمام أظمريـ، إصح٤مب قمـ سمٜم٘مٚمف إظم٤ٌمر ًمتقاردت

 رواي٦م ذم يِم٤مريمقه أن قمـ ومْمالً  ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمتحريٙمف روايتف ذم.. احلدي٨م هذا رواي٦م

 .وإنٔم٤مر آٟمت٤ٌمه شمٚمٗم٧م اًمتل اًمنقم٦م سمتٚمؽ ِتريؽ

 .ُمٜمٙمؿ أؾمٛمٕمف ُمرة أول اًمٙمالم هذا ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 .أثٌتف.. أثٌتف: الشقخ

 .ظمػم اهلل ضمزايمؿ ضمداً  رائع يٕمٜمل. .. :مداخؾة

 .وإي٤ميمؿ: الشقخ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :مداخؾة

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٚم٦ًم ومْم٤مئؾ ُمـ هذه: الشقخ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م.. أيمؼم اهلل :مداخؾة

 .هٙمذا أطمرك أن٤م ِتريٙمل أريد ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 اًمتحريؽ، قمغم زي٤مدة وهذه ورومع، ظمٗمض هذا حمْم٤مً  ِتريٙم٤مً  ًمٞمس هذا: الشقخ

ك: أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ  .وختٗمض شمرومع وٓ ُمٙم٤مٟمف ذم طَمرِّ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م هٙمذا :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمتحريؽ أن ؾمئؾش طمٜمٌؾ سمـ أمحد» اإلُم٤مم رأي أن أوردت يمت٤مسمؽ ذم :مداخؾة

ة؟  سمِِمدَّ

 .ؿمديداً  اًمتحريؽ سمِمدة، ًمٞمس: الشقخ

 .ٟمٕمؿ ؿمديد، :مداخؾة

 ومٙمٚمٛم٦م هٙمذا، ِترك وإٟمام شمٕمٛمؾ؟ ُم٤م وإٟمام هٙمذا، يٕمٜمل ٓ هذا ٟمٕمؿ،: الشقخ

 اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ٟمٗمٞمٜم٤مه اًمذي هذا شمٕمٜمل ٓ ؿمديداً 
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ٝم٤م أمحد اإلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م يمٚمٛم٦م صمؿ: احلٚمٌل قمكم  قمـ ؾمئؾ أنف اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ ذم َٟمّمُّ

 احلريم٦م، سم٤مب ذم يٕمٜمل اًمٙمت٤مب صمٜم٤مي٤م ذم وردت وإن ؿمديدًا،: ىم٤مل سم٠مصٌٕمف يِمػم اًمرضمؾ

 إؿم٤مرة قمـ ؾُمِئؾ اإلؿم٤مرة، قمـ هق اعمتـ ذم ٟم٘مٚمتف أن٧م اًمذي اهلل قمٌد ٟمص ذم ًمٙمٜمٝم٤م

 .ؿمديداً : وم٘م٤مل سم٠مصٌٕمف اًمرضمؾ

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .أقمٚمؿ واهلل ذيمرشمؿ، ُم٤م ُمع مت٤مُم٤مً  شمٚمت٘مل ومٝمل ٟمٕمؿ،: احلٚمٌل قمكم

 .ظمػم اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ،: الشقخ

 (  11: 14: 13/ 802/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يف لإلصبع فقف ادبالغ والرفع اخلػض مـ بعضفؿ يػعؾف ما خطل

 إرض اجتاه إىل باإلصبع اإلصارة وخطل التشفد

 ورد، ظمٗمْم٤مً  ًمٞمس ىمٚم٧م أن٧م اًمّمالة، ذم اإلصٌع ًمتحريؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

  إي٤مه؟ ًمٜم٤م متثؾ سمدٟم٤م يٕمٜمل

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم يٕمٜمل صحٞمح، هذا: الشقخ  هلل واحلٛمد اإلؾمالم سمالد يمؾ ذم إظمقا

 . ومٞمٝم٤م ي٤ٌمًمٖمقن وًمٙمٜمٝمؿ اًمًٜم٦م، هبذه ي٘مقُمقن ٟمراهؿ

 .واًمرومع اخلٗمض وًمٞمس اًمتحريؽ هق اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ذم ورد اًمذي

 هذا هٙمذا، يٙمقن وٓ هٙمذا يٙمقن واًمتحريؽ ريمٌتؽ، قمغم يدك واوع وم٠من٧م

 .ورومع ظمٗمض اؾمٛمف

 ومٞمف ُم٤م يمؾ وإٟمام ُمقوقع، طمدي٨م وٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  طمدي٨م ومٞمف ُم٤م واًمرومع اخلٗمض هذا

يمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى أنف  .هب٤م سمٞمدقمق ُيـَحرِّ

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، يرد مل وهذا ورومع، ظمٗمض اؾمٛمف هذا هذا أُم٤م اًمًٜم٦م، هق اًمتحريؽ ومٝمذا

ٌُّف ومٞمج٥م  .ورومٕم٤مً  ظمٗمْم٤مً  وًمٞمس هٙمذا اًمتحريؽ. اًمتٗمريؼ هلذا اًمَتٜمَ
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 ظمالف هذا ِت٧م، ٟم٤مزًم٦م؟ ًمقيـ وإصٌع هٞمؽ، إيدُّيؿ حيٓمقا  يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا

ر وراء، إمم هٞمؽ ٟم٘مدم ُمـ وإٟمام اًمًٜم٦م،  أُم٤م وٟمحرك، اًم٘مٌٚم٦م إمم هٞمؽ وٟمرومع وُٟم١َمظمِّ

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا إرض، إمم اًم٘مٌٚم٦م قمـ اٟمحراف ص٤مر هذا هٞمؽ

 .سمتٍمف(  11: 31: 09/ 221/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ويساًرا يؿقـًا يؽقن التشفد يف إصبع حتريؽ هؾ

 يٙمقن ٓ اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ أن أذـمتٙمؿ سمٕمض ذم ؾمٛمٕمٜم٤م: السائؾ

 وًمٙمـ هلل، واحلٛمد هذا ٟمٓمٌؼ ومٜمحـ اًمِمامل، إمم اًمٞمٛملم ُمـ يٕمٜمل واخلٗمض، سم٤مًمرومع

  ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م ي٠ًمخقٟمٜم٤م اًمٜم٤مس

ٌِّؼ يمٞمػ: الشقخ  .شُمَٓم

ك يٕمٜمل: السائؾ  . اًمِمامل إمم اًمٞمٛملم ُمـ أصٌٕمل أطمرِّ

  ذًمؽ؟ ًمؽ ىم٤مل ُمـ: الشقخ

 . ؿمٞمخ ي٤م ًمؽ إذـم٦م أطمد: السائؾ

 . واهؿ أن٧م ٓ: الشقخ

  اًمّمحٞمح؟ هق وُم٤م: السائؾ

يمٝم٤م اًمّمحٞمح:اًمِمٞمخ  هق أظمرى قم٤ٌمرة وذم وي٤ًمرا، يٛمٞمٜم٤مً  وًمٞمس ُمٙم٤مهن٤م، ذم حيرِّ

 ُمٗمٝمقم؟. شمرى شمٙم٤مد ٓ سمّمقرة وًمٙمـ واًمرومع اخلٗمض

  ُمٗمٝمقم ؿمٞمخ ي٤م ُمٗمٝمقم: السائؾ

سم٧م ومٝمذه وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  اًمتحريؽ أُم٤م: الشقخ  أو اًم٘مديؿ، ُمذهٌٙمؿ ُمـ إًمٞمٙمؿ شَمَنَّ

ئر ذم سمٕمْمٙمؿ ُمذه٥م  إبٞمض اًمٌحر ؾم٤مطمؾ قمغم اًمٌالد وشمٚمؽ واعمٖمرب، اجلزا

 .ذيمرت يمام يٗمٕمٚمقن اًمذيـ ومٝمؿ اح٤مًمٙمل اعمذه٥م وهق أٓ اعمتقؾمط،

 يِمػم هؾ ؾمئؾ ح٤م أمحد اإلُم٤مم أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ذيمرشمؿ: السائؾ
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د ومام ؿمديداً   ؿمديدًا؟ ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمّمالة ذم سم٠مصٌٕمف   ُم٤مذا؟ أم اًمنقم٦م هٜم٤م سمِمديداً  اعمرا

 . يمثػماً  يٕمٜمل هذا هق: الشقخ

 يمثػماً؟: السائؾ

 . ٟمٕمؿ: الشقخ

 . هلل احلٛمد: السائؾ

 ( 11: 03: 54/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾخقف اإلصبع حتريؽ ترك

 ُمـ ُيْٓمَرد أن خم٤موم٦م إومٖم٤من: سملم إصٌع ِتريؽ شمرك: ُمثالً  رأجؽ ُم٤م: السائؾ

 اًمتحريؽ؟ هذه شمرك ومٝمق يمذا أو وه٤ميب أنف: قمٜمف ي٘مقًمقا  اجلٌٝم٦م،

 .ُمِمٙمٚم٦م. ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 واجلٝم٤مد ؾمٜم٦م، إصٌع ِتريؽ ٕنف ؾمٌٞماًل: ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م وضمؾ قمز اهلل يتؼ

 .واضم٥م ومرض هق

 شمٙمقن أن ومٞمج٥م ذوـم٤ًم، أوع وم٠من٤م اجلٝم٤مد، ُمـ ؾَمُٞمْٛمٜمَع سم٠منف فمٜمف قمغم همٚم٥م وم٢مذا

 .ومٞمٝم٤م ُمٕمل

 أن ًمف جيقز ومحٞمٜمئذٍ  اًمٗمريْم٦م، ُمـ ُُمٜمِعَ  اًمًٜم٦م هبذه أتك إذا أنف فمٜمف همٚم٥م إذا

 .سم٤مًمٗمريْم٦م اًم٘مٞم٤مم قمغم اعمح٤مومٔم٦م ؾمٌٞمؾ ذم إىمقام: أوئلؽ وسملم سمٞمٜمف سم٤مًمًٜم٦م يت٤ًمهؾ

 أؾمٛمع ٕنٜمل وضمقده: ادقم٤مء اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م اًمنمط هذا ًمٙمـ

 .هق جيد ٓ يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، أهؾ ُمـ جم٤مهديـ مج٤مقم٦م هٜم٤مك سم٠من

 إمم يٜمت٘مؾ أن قمٚمٞمف اًمًٜم٦م، حي٤مرسمقن أىمقام سملم ًمٚمجٝم٤مد جم٤مًٓ  جيد ٓ هق يم٤من إذا

م  .اًمًٜم٦م ُي١َميِّدون أىمقا



 461   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 .إومم اًمٗمتقى إمم ٟمرضمع طمٞمٜمذاك اًمًٌٞمؾ، هذا قمٚمٞمف و٤مق وم٢مذا

 (  11: 25: 30/ 344/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صػة حقل وكؾؿة يتققػ؟ متك التشفد يف إصبع حتريؽ

 وحتريؽف باإلصبع اإلصارة

 اًمتِمٝمد ُمـ آٟمتٝم٤مء قمٜمد يتقىمػ هؾ اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ قمـ شمال

 ذم يم٤من إن ىمٞم٤مُمف أو إظمػم، اًمتِمٝمد ذم يم٤من إن اإلُم٤مم شمًٚمٞمؿ إمم يٜمتٔمر أم واًمدقم٤مء،

 ؟[إوؾمط اًمتِمٝمد

 ذم يم٤من ُمـ: ومٝمٛم٧م ُم٤م طمًٌام سم٤مظمتّم٤مر، يمالُمؽ ُمـ اعم٘مّمقد: إذاً : الشقخ

ِده ُمـ واٟمتٝمك يم٤من، شمِمٝمد أيَّ  اًمتِمٝمد،  اًمتِمٝمد ذم اإلُم٤مم ي٘مقم أن ىمٌؾ ودقم٤مئف شَمَِمٝمُّ

ٚمِّؿ أن ىمٌؾ أو إول، ًَ  هذا ٓ؟ أم اًمتحريؽ ذم يًتٛمر ومٝمؾ إظمػم، اًمتِمٝمد ذم ُي

 ؾم١ماًمؽ؟

 ذم اعمٕمروف طمديثف ذم ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ٕن يًتٛمر: ٓ :اجلقاب

 ىمد ملسو هيلع هللا ىلص رآه أنف ذيمر اًمتِمٝمد، ذيمر إمم وضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وصػ قمٜمدُم٤م اًمًٜمـ

 وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك ويمٗمف اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف ووع

: -اًمِم٤مهد وهٜم٤م- ىم٤مل اًم٤ًٌمسم٦م، ورومع واإلهب٤مم، سم٤مًمقؾمٓمك وطمٚمؼ يمٚمٝم٤م، أص٤مسمٕمف

يمٝم٤م ومرأجتف»  ش.هب٤م يدقمق ُيـَحرِّ

 اٟمتٝمك قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمّمقرة ومٗمل سم٤مًمدقم٤مء، ُم٘مرون اًمتحريؽ: وم٢مذاً 

 ُمع ُم٘مرون اًمتحريؽ: يٕمٜمل اًمتحريؽ، اٟمتٝمك: وم٢مذاً  وصٛم٧م، اًمدقم٤مء ُمـ اعم٘متدي

 .اًمدقم٤مء

ر ًمٙمـ  ُمـ حيٗمظ ٓ ح٤م أو حيٗمظ ح٤م جم٤مل وهق اًمدقم٤مء ُمـ اعم٘متدي يٜمتٝمل ح٤مذا ُأذيمِّ

ٚمِّؿ، طمتك أو اإلُم٤مم يٜمٝمض طمتك اًمدقم٤مء ذم ومٚمٞمًتٛمر اًمدقم٤مء، ًَ  طم٤مضم٦م ٓ وطمٞمٜمذاك ُي

 .يًتٛمر واًمتحريؽ يًتٛمر اًمدقم٤مء ٕن اًم١ًمال: هذا عمثؾ
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 وأن٤مس! ؿمٞمخ ي٤م هٙمذا يٕمٛمٚمقن ٟم٤مس ذم اإلصٌع ًمتحريؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :السمال

 هٙمذا؟ أم هٙمذا اًمًٜم٦م هٙمذا،

ف سمدون اًم٘مْم٤مي٤م ي٠مظمذون: يٕمٜمل اًمٜم٤مس أيمثر ٓ،: الشقخ  اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم وم٤مًمذي شَمَٗم٘مُّ

 هٜم٤م صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، إمم وإٟمام إرض، إمم وًمٞمس اًم٘مٌٚم٦م، إمم وشمقضمٞمٝمٝم٤م إصٌع رومع هق

يمٝم٤م، أن وإُم٤م ِتريؽ، دون هٙمذا اًم٘مٌٚم٦م إمم يقضمٝمٝم٤م ٟمّم٤ٌمً  يٜمّمٌٝم٤م أن إُم٤م: ىمقٓن  ُيـَحرِّ

ك اًمذي ًمٚمٗم٘مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمؽ وٓ ٛمَّ ًَ  إرضمح: هق اًمتحريؽ أن اعم٘م٤مرن، سم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم ُي

 :ىمًامن اًمتِمٝمد ذم اًم٤ًٌمسم٦م رومع ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ٕن

 زائد طمٙمؿ وم٤مًمتحريؽ اًمرومع، ُمع اًمتحريؽ أثٌت٧م وىمًؿ اًمرومٕم٦م، أثٌت٧م ىمًؿ

 .ٟمٕمرومف أن جي٥م أوًٓ  هذا حيرك، أو يرومع ومٝمق قمٚمٞمف، اعمزيد إمم ُيَْم٤مف أن يٜمٌٖمل

 إمم سم٢مصٌٕمٝمؿ يرُمقن طمٞمٜمام ُيـخٓمئقن يمام سمٕمْمٝمؿ، ومٞمف خيٓمئ اًمتحريؽ :ثاكقاً 

يمقن اًمذيـ ومٝم١مٓء اًم٘مٌٚم٦م، إمم ىمٚمٜم٤م يمام وم٤مًمًٜم٦م إرض،  قمغم يزيدون إصٌٕمٝمؿ، ُيـَحرِّ

 هذا.. هٙمذا ومٞمٗمٕمٚمقن واًمرومع اخلٗمض وهق أٓ اًمًٜم٦م، ذم إـمالىم٤مً  يرد مل أُمراَ ً اًمتحريؽ

 .اًمتحريؽ وم٘مط اًمث٤مسم٧م وإٟمام سمّمقاب، ًمٞمس هذا.. ورومع ظمٗمض

 طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأوا ًمق أهنؿ ًمٖمتٝمؿ، ذم اًمٕمرب ِدىم٦َّم ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

ك يم٤من  يم٤من: اًمٞمديـ رومع ذم ىم٤مًمقا  يمام ًمٜم٤م ىم٤مًمقا  يم٤مٟمقا  وخيٗمْمٝم٤م، يرومٕمٝم٤م إصٌٕمف ُيـَحرِّ

 .وخيٗمض يرومع

يمٝم٤م رأجتف إٓ اإلصٌع ِتريؽ ذم ىم٤مًمقا  ُم٤م ًمٙمـ  اًمتحريؽ، يتح٘مؼ رء وم٠مىمؾ ُيـَحرِّ

٤ٌَمًمِغ أن أُم٤م اعمٓمٚمقب، هق ومٝمذا  .َيِرد مل رء ومٝمذا وخيٗمض ومػمومع اعمّمغم ُي

 . وزي٤مدة اهلل ؿم٤مء إن ؾم١ماًمؽ ضمقاب أظمذت

 سمِمدة؟ حيريمٝم٤م يم٤من: رواي٦م ذم :السمال

 هذه ُمثؾ يقضمد ٓ ؿمدة، سمال وٓ سمِمدة ٓ أبدًا، رواي٦م هٜم٤مك ًمٞمس: الشقخ

جتف: »آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتٛمقه ُم٤م إٓ يقضمد ٓ اًمرواي٦م، ك ومرأ  ش.هب٤م يده ُيـَحرِّ

 اإلُم٤مم قمـ اًمرواي٦م صالة، صح٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم أو احل٤مؿمٞم٦م ذم أن٤م ذيمرت ًمٙمـ



 462   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 .طمديث٤مً  وًمٞمس أمحد اإلُم٤مم ىمقل ومٝمذا ؿمديدًا، يرومٕمٝم٤م أمحد

 أمحد اإلُم٤مم قمـ أثر هذا إن: ومٜم٘مقل اجلقاب، وم٤مشمؽ اًم٤ًمئؾ أُّي٤م أظم٤مٟم٤م، ي٤م اٟمتٌٝم٧م

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  وًمٞمس ؿمديدًا، يرومٕمٝم٤م أنف

 .:. . (5: 56/ 50/ واًمٜمقر اهلدى)



 

 األّل التػَد





ول   465 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 بسجقد وجزه فقف، الدعاءِ  ومرشوعقة   إول، التشفد وجقب  

ا ويؽقن السفق،  رسًّ

 :043 ،042 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمًٝمق ؾمجديت ؾمجد ٟمًٞمف إذا واضم٥م، واًمتِمٝمد

 .ها  وي٘مرؤه
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شاًمتحٞم٦م» ريمٕمتلم يمؾ ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .شهلل اًمتحٞم٤مت: »اًم٘مٕمدة قمٜمد سمف يتٙمٚمؿ ُم٤م أول يم٤من و»
: ومٞم٘مقل هب٤م ي٠مُمر ويم٤من. ًمٚمًٝمق يًجد إوًمٞملم: اًمريمٕمتلم ذم ٟمًٞمٝم٤م إذا يم٤من و

 اًمدقم٤مء ُمـ أطمديمؿ وًمٞمتخػم ،شإًمخ. .. اًمتحٞم٤مت: »وم٘مقًمقا  ريمٕمتلم: يمؾ ذم ىمٕمدشمؿ إذا»

 .[شسمف] وضمؾ قمز اهلل وَمْٚمَٞمْدعُ  إًمٞمف، أقمجٌف
 قمغم يقافم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف إمم إؿم٤مرة ومٞمفش ًمٚمًٝمق يًجد..ٟمًٞمٝم٤م إذا: »ىمقًمف

 صمؿش: »0/87ش »اًمٜمٌقي اهلدي» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمًتٜمد هق هذا وًمٕمؾ دائاًم، اًمتِمٝمد

 .شدائامً  يتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من
 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ ذم سيح ٟمص قمغم أىمػ مل وم٢مين وإٓ:
 اًمتِمٝمد إمم رضمققمف قمدم ذم - اعمت٘مدُم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٚمامء سمٕمض اؾمتدل وىمد

ر طمٞمٜمام  .واضم٥م همػم إول اًمتِمٝمد أن قمغم - ُذيمِّ

 سمف ؾمٌحقا  ح٤َّم إًمٞمف ًمرضمع واضم٤ًٌم: يم٤من ًمق أنف ووضمٝمف:ش: »2/247» احل٤مومظ ىم٤مل

 ىمقل وهق اعمِمٝمقر، ذم وأمحد وإؾمح٤مق اًمٚمٞم٨م سمقضمقسمف ىم٤مل وممـ. ىم٤مم أن سمٕمد

 .شًمٚمحٜمٗمٞم٦م رواي٦م وذم ًمٚمِم٤مومٕمل،
 هق إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف قمدم: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ وم٢من ٟمٔمر: اًمتقضمٞمف هذا وذم: ىمٚم٧م



 466   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 مل أنف وًمق ،- اعمٖمػمة طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام - ىم٤مئامً  آؾمتتامم وهق ذقمل: ُم٤مٟمع ًمقضمقد

 دًمٞمؾ وطمده ومٝمق احل٤مًم٦م، هذه ذم سم٤مًمرضمقع أُمر وًمذًمؽ :ملسو هيلع هللا ىلص ًمرضمع ىم٤مئاًم:   يًتتؿ

 - طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمف إُمر صم٧ٌم وىمد. احلؼ وهق. هذا اًمتِمٝمد وضمقب قمغم ُمًت٘مؾ

 .- ي٠ميت يمام

 قمدم قمغم دًمٞمالً  يٙمقن دائامً  سم٤مًمًجقد ودمٌػمهش: »2/228» اًمِمقيم٤مين وىم٤مل

 همػم وهق اًمقاضم٥م: دون اعمًٜمقن سمف جُيؼم إٟمام اًمًٝمق ؾمجقد أن ؾمٚمٛمٜم٤م إذا اًمقضمقب:

 .شُمًّٚمؿ
: ىمٚم٧مش: »وضمؾ قمز اهلل وَمْٚمَٞمْدعُ  إًمٞمف، أقمجٌف اًمدقم٤مء ُمـ أطمديمؿ وًمٞمتخػم: »ىمقًمف

. اًمًالم يٚمٞمف ٓ يم٤من وًمق شمِمٝمد، يمؾ ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل احلدي٨م وفم٤مهر

 .ششمٕم٤ممم اهلل رمحف طمزم اسمـ ىمقل وهق
 ([3/861) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لف واجلؾقس إول التشفد وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وم٢مذا: صالشمف ذم ًمٚمٛمزء ىم٤مل وأنف: »ومٞمف اًمتِمٝمد وىمراءة إظمػم اًم٘مٕمقد ذم ىمقًمف

 ش.صالشمؽ مت٧م وم٘مد اًمتِمٝمد ىمدر وىمٕمدت ؾمجدة آظمر ُمـ رأؾمؽ رومٕم٧م

 يمٜم٧م وىمد صالشمف اعمًئ طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم اًمٚمٗمظ هذا أضمد مل: ىمٚم٧م

 وؾمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا: »سمٚمٗمظ ـمرىمف سمٕمض ذم ضم٤مء وإٟمامش اًمتخري٩م» أول ذم مجٕمتٝم٤م

 ش.شمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى ومخذك واومؽمش وم٤مـمٛمئـ اًمّمالة

 ذم اًمتِمٝمد وضمقب قمغم دًمٞمؾ وومٞمف طمًـ سمًٜمد 0/037 داود أبق أظمرضمف

 ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م ٕن ًمف اجلٚمقس وضمقب وٓزُمف إول اجلٚمقس

 ذم اًمتِمٝمد ىمدر سم٤مًم٘مٕمقد اًمّمالة مت٤مم ىمٞمدت وم٢مهن٤م اًمٙمت٤مب رواي٦م سمخالف وهذا واضم٥م

 صح إن - اعمٗمٝمقم هذا ًمٙمـ اًمتِمٝمد ىمراءة وضمقب قمدم وُمٗمٝمقُمف إظمػم اجلٚمقس



ول   467 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 : سمٕمده اًمذي قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ُمراد همػم - احلدي٨م

 ([071) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 جؾسة كؾ يف بالتشفد إمر

 . أجْم٤مً ش صالشمف اعمزء» سمف وأُمر. ..ش . اًمتحٞم٤مت: ضمٚم٦ًم يمؾ ذم ىمقًمقا : »ًمٗمظ وذم
 ذيمرهؿ ؾمٌؼ وىمد - إول اًمتِمٝمد وضمقب إمم ذه٥م ُمـ سم٤محلدي٨م اؾمتدل وىمد

 .- ىمري٤ٌمً 
 ذح» ذم اًمٜمقوي ورواهش. 3/271ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وممـ

 ي٠مِت  ومل اًمقضمقب، إُمر ذم إصؾ ٕن وذًمؽ احلدي٨م: أصح٤مب وم٘مٝم٤مء قمـش ُمًٚمؿ

 يٕمٚمِّٛمف مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: »اًمٜمقوي وىمقل. اًمقضمقب قمـ ًمف ص٤مروم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح ُم٤م

 .شاًمّمالة ومروض قمٚمٛمف طملم إقمرايبَّ 
 .-شداود أيب ؾمٜمـ» ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم يمام-ذًمؽ قمٚمَّٛمف ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف ُمٜمف: ذهقل

 ومخذك واومؽمش وم٤مـمٛمئـ، اًمّمالة: وؾمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا: »سمٚمٗمظ ؾمٌؼ وىمد

 .ششمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى،
 -ش اعمزء» طمدي٨م ذم اًمتِمٝمد هذا ذيمر قمدم جيٕمؾ يمٞمػ اًمٜمقوي ُمـ واًمٕمج٥م

 ومٞمف إظمػم اًمتِمٝمد ذيمر قمدم جيٕمؾ ٓ صمؿ اًمقضمقب، قمـ سمف ًمألُمر ص٤مروم٤مً  - سمزقمٛمف

 شمّمح ٓ ومرض هذا سم٠منش 3/462ش »اعمجٛمقع» ذم يٍمح سمؾ! اًمقضمقب قمـ ص٤مروم٤مً 

 ًمف: يذيمره مل إٟمام: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل: »سم٘مقًمفش اعمزء» طمدي٨م قمـ وجيٞم٥م سمف، إٓ اًمّمالة

 .شقمٜمده ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من ٕنف
 ذم ذيمره ي٠مت مل واضم٥م هق ُم٤م يمؾ ذم ي٘مقهل٤م أن أطمد يمؾ يًتٓمٞمع احلج٦م وهذه

 ش. اعمزء» طمدي٨م

 - إظمػم اًمتِمٝمد طمٙمؿ طمٙمٛمف أن واحل٤مصؾش: » 2/228» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل



 468   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ُمزيد قمغم يدل أنف قمغم اًمٜمزاع، سمف يرشمٗمع دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس سمٞمٜمٝمام واًمتٗمرىم٦م ،- وؾمٞم٠ميت

 .ش - شم٘مدم يمام -ش اعمزء» طمدي٨م ذم ذيمره إوؾمط ًمٚمتِمٝمد ظمّمقصٞم٦م
 ([3/866) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد الصحابة تعؾقؿ

 .اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٝمؿ يمام اًمتِمٝمد يٕمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 ([3/867) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد إخػاء

 :043 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ها  وي٘مرؤه

 .إظمٗم٤مؤه اًمًٜم٦م و: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شاًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل
ر قمغم اًمٕمٚمامء أمجعش: »3/463» اًمٜمقوي وىم٤مل  اجلٝمر ويمراه٦م سم٤مًمتِمٝمديـ، اإلها

 .شهذا ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م ًمف واطمتجقا  هبام،

 ([3/868) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد ِصَقغ  

 : اًمتِمٝمد صٞمغ ُمـ أنقاقم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص وقمٚمٛمٝمؿ

ل[ و] ،- اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل  قمٚمَّٛمٜمل: ىم٤مل: ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد -0  سملم يَمٗمِّ

ْٞمف  واًمٓمٞم٤ٌمت،  واًمّمٚمقات، هلل، اًمتحٞم٤مت: »اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜمل يمام :-يَمٗمَّ



ول   469 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 اًمف ٓ أن أؿمٝمد ،-[ وإرض اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌدٍ  يُمؾَّ  أص٤مب ذًمؽ: ىم٤مل إذا وم٢مٟمف]-

 .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد  اهلل إٓ

 سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل اعمحدصملم: سم٤مشمٗم٤مق ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمقاردة اًمتِمٝمدات أصح وهق

 طمدي٨م أصح وهق وضمف، همػم ُمـ قمٜمف ُروي ىمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م: »- ؾم٤مىمف أن

 أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ اًمتِمٝمد، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي

 اعم٤ٌمرك، واسمـ اًمثقري، ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق اًمت٤مسمٕملم، ُمـ سمٕمدهؿ وَُمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.وإؾمح٤مق وأمحد،

 طمدي٨م أصح قمـ ؾمئؾ ح٤م - اًمٌزار وىم٤ملش: »2/250ش  »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

. ـمري٘م٤مً  وقمنميـ ٟمٞمػ ُمـ وروي ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م قمٜمدي هق: - ىم٤مل اًمتِمٝمد؟ ذم

 أؿمٝمر وٓ أؾم٤مٟمٞمدَ  أصح وٓ ُمٜمف أث٧ٌم اًمتِمٝمد ذم أقمٚمؿ ٓ: وىم٤مل أيمثره٤م، هد صمؿ

 .ـها. رضم٤مًٓ 

 ذح» ذم اًمٌٖمقي سمذًمؽ ضمزم وممـ ذًمؽ، ذم احلدي٨م أهؾ سملم ظمالف وٓ

 .شاًمًٜم٦م
 ذم خيتٚمٗمقا  مل اًمث٘م٤مت ُمـ قمٜمف اًمرواة وأن همػمه، دون قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أنف رضمح٤مٟمف وُمـ

 .ششمٚم٘مٞمٜم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمٚم٘م٤مه وأنف همػمه، سمخالف أخٗم٤مفمف:
 دًٓم٦م ومٞمفش: »557/ 0» اعمرىم٤مة ذم ىم٤ملش: اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜمل يمام: »ىمقًمف

 .شوضمقسمف إمم وإؿم٤مرة اهتامُمف، قمغم

 ؾمٚمَّؿ: أي اهلل: طَمٞم٤َّمك: ي٘م٤مل اًمًالم: هب٤م أراد: ىمٞمؾش. ِتٞم٦م» مجع: هلش: اًمتحٞم٤مت»

 .اًمٌ٘م٤مء: وىمٞمؾ. اعمٚمؽش: اًمتحٞم٦م: »وىمٞمؾ. قمٚمٞمؽ
ٞمَّْقن إرض ُمٚمقك ٕن اًمتحٞم٦م: مجع وإٟمام : ًمٌٕمْمٝمؿ ومٞم٘م٤مل خمتٚمٗم٦م، سمتحٞم٤مت حُيَ

 قمش: وًمٌٕمْمٝمؿ. يمثػماً  اؾمٚمؿ: وًمٌٕمْمٝمؿ. ص٤ٌمطم٤مً  أنٕمؿ: وًمٌٕمْمٝمؿ. اًمٚمٕمـ أبٞم٧م

 قمغم شمدل اًمتل إًمٗم٤مظ: أي :. ..شهلل اًمتحٞم٤مت: »ىمقًمقا : ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٘مٞمؾ. ؾمٜم٦م أخػ



 471   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   لاًمتِمٝمد إو

 أدهمٛم٧م: وإٟمام ،شاحلٞم٤مة» ُمـ شَمْٗمِٕمٚم٦م: واًمتحٞم٦م. شمٕم٤ممم هلل هل واًمٌ٘م٤مء واعمٚمؽ، اًمًالم،

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذا. زائدة واًمت٤مء ٓزُم٦م، واهل٤مء إُمث٤مل، ٓضمتامع
د اًمتل إدقمٞم٦م: أيش: اًمّمٚمقات»  شمٚمٞمؼ ٓ ُمًتح٘مٝم٤م، هق شمٕم٤ممم، اهلل شمٕمٔمٞمؿ هب٤م يرا

ه سم٠مطمد  .ُمٜمف. ـها. ؾمقا
 ومتح» يمـ اعمٓمقٓت: ذم ومراضمٕمٝم٤م ؿمئ٧م: وم٢من ذًمؽ، همػمُ  شمٗمًػمه٤م ذم ىمٞمؾ وىمد

 .وهمػمه٤مش اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة» و ،شاًم٤ٌمري

 ٓ ُم٤م دون اهلل، قمغم سمف ُيثٜمك أن وطمًـ اًمٙمالم، ُمـ ـم٤مب ُم٤م: أيش اًمٓمٞم٤ٌمت»

ٞمَّْقن اعمٚمقك يم٤من مم٤م سمّمٗم٤مشمف: يٚمٞمؼ  إىمقال: وىمٞمؾ. اهلل ذيمر: اًمٓمٞم٤ٌمت: وىمٞمؾ. سمف حُيَ

 .أقمؿ وهق. اًمّم٤محل٦م إقمامل: وىمٞمؾ. واًمثٜم٤مء يم٤مًمدقم٤مء اًمّم٤محل٦م:

 ش. 2/249ش »اًمٗمتح» ذم ذيمره. أومم أقمؿ هق سمام شمٗمًػمه٤م وًمٕمؾ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل
 ًمف اؾمؿ اًمًالم وم٢من سمف: واًمتحّملم سم٤مهلل، اًمتٕمقيذ: ُمٕمٜم٤مه: ىمٞمؾش قمٚمٞمؽ اًمًالم»

 سم٤محلٗمظ: أي :شُمٕمؽ اهلل: »ي٘م٤مل يمام. ويمٗمٞمؾ طمٗمٞمظ قمٚمٞمؽ اهلل: شم٘مديره ؾمٌح٤مٟمف،

 . (0).واًمٚمٓمػ واعمٕمقٟم٦م
 ىم٤مل يمام واًمٚمذاذ: يم٤مًمٚمذاذة ُمّمدرًا: ويٙمقن. ًمٙمؿ واًمٜمج٤مة اًمًالم ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ

اَلمٌ : ▬شمٕم٤ممم اهلل ًَ ـْ  ًمََّؽ  وَم  صمؿ ًمٚمٜمقوي،ش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا♂. اًمٞمَِٛملمِ  َأْصَح٤مِب  ُِم

: و اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ ؾمالمٌ : ومٞم٘م٤مل واًمالم: إًمػ طمذف ومٞمف جيقز أنف واقمٚمؿ: »ىم٤مل

 وهق أومْمؾ، واًمالم إًمػ وًمٙمـ هٜم٤م، إُمريـ ضمقاز ذم ظمالف وٓ. قمٚمٞمٜم٤م ؾمالم

 ش ش.اًمّمحٞمحلم» رواي٤مت ذم اعمقضمقد

 سمحذف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ي٘مع ملش: »2/249» احل٤مومظ ىم٤مل

 .شُمًٚمؿ أومراد ُمـ وهق قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م ذم ذًمؽ اظمتٚمػ وإٟمام اًمالم،
ش: اًمؼميم٤مت: »وىمٞمؾ. اًمدوام قمغم شمٕم٤ممم ُمٜمف وم٤مئض ظمػم ًمٙمؾ اؾمؿ هقش سمريم٤مشمف»

                                                           

 [.اًمٜم٤مذ. ]اًمّمٗم٦م ذم اإلُم٤مم رضمحف اًمذي اعمٕمٜمك وهق (0)



ول   470 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .شُمرىم٤مة. »اخلػم ذم اًمزي٤مدة
 طم٘مقق ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام اًم٘م٤مئؿ أنفش: اًمّم٤مًمح» شمٗمًػم ذم إؿمٝمرش اًمّم٤محللم»

 .درضم٤مشمف وشمتٗم٤موت قم٤ٌمده، وطم٘مقق اهلل،

 ذم اخلٚمُؼ  يًٚمُِّٛمف اًمذي اًمًالم هبذا حئمك أن أراد ُمـ: »احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .شاًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ هذا طُمرم وإٓ: ص٤محل٤ًم، قمٌداً  ومٚمٞمٙمـ اًمّمالة:
 اعمّمكم ٕن اعمًٚمٛملم: سمجٛمٞمع يي اًمّمالة شمركش: »ومت٤مويف» ذم اًم٘مٗم٤مل ىم٤مل

 اًمًالم: »اًمتِمٝمد ذم ي٘مقل أن سمد وٓ واعم١مُمٜم٤مت، وًمٚمٛم١مُمٜملم زم اهمٗمر مهللا: ي٘مقل

 .شاًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م
 يم٤موم٦م طمؼ وذم ٟمٗمًف، طمؼ وذم رؾمقًمف، طمؼ وذم اهلل، سمخدُم٦م ُم٘مٍماً  ومٞمٙمقن

 .شاًمٗمتح» ذم يمذاش. سمؽميمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦م قمٔمٛم٧م وًمذًمؽ اعمًٚمٛملم:
 اهلل وم٘م٤مل اًمٙمٚمامت: هبذه شمٕم٤ممم اهلل قمغم أثٜمك سمف: قُمرج ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف اؿمتٝمر :فائدة

 قمٚمٞمٜم٤م، اًمًالم: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤ملش. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »شمٕم٤ممم

 .شاًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم
 .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد اهلل، إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد: »ضمؼميؾ وم٘م٤مل

 أورده٤م وىمد اعمٕمتؼمة، اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم اًمرواي٦م هذه قمغم أىمػ مل وًمٙمٜمل

 وٕمٗمٝم٤م إمم ُمِمػماً  اعمٚمؽ، اسمـ قمـ ٟم٘مالً ش 0/556ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ

 ....شملسو هيلع هللا ىلص أنف ُروي: »سم٘مقًمف
 ([3/871) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اهلل رشقل أين وأصفد: التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل كان هؾ

َده أن واعمٜم٘مقلش: »0/557ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل :فائدة  شَمَِمٝمُّ

ِدٟم٤م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف  ذم ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف اعمٜم٘مقل: اًمراومٕمل ىمقل وأُم٤م. يمَتَِمٝمُّ



 472   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 .شًمف أصؾ ٓ سم٠منف ومٛمردود:. اهلل رؾمقل أين وأؿمٝمد: شمِمٝمده
 ([3/883) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مقتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم

َٟمْٞمٜم٤َم سملم وهق  . اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىُمٌَِض: ومٚمام (0)فمٝمرا
ٟمٞمٜم٤م»  واًمتثٜمٞم٦مش. فمٝمرٟم٤م: »أصٚمف. ٟمقن صمؿ اًمتحت٤مٟمٞم٦م، وؾمٙمقن اًمٜمقن، سمٗمتحش فمٝمرا

 وٓ ًمٚمت٠ميمٞمد، زي٤مدة واًمٜمقن وإًمػ. سمٞمٜمٜم٤م يم٤مئـ: أي واعمت٠مظمر: قمٜمف اعمت٘مدم سم٤مقمت٤ٌمر

 .إومم اًمٜمقن يمن جيقز

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. وهمػمه اجلقهري ىم٤مًمف

 اًمزي٤مدة، هذهش: »00/47» شمٕم٤ممم اهلل رمحف احل٤مومظ ىم٤ملش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم»

 طمٞم٤مة ذم - اخلٓم٤مب سمٙم٤مف -! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ فم٤مهره٤م

 ومّم٤مروا اًمَٖمْٞم٦ٌم: سمٚمٗمظ وذيمروه اخلٓم٤مب، شمريمقا  :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ي٘مقًمقن

 ذيمر أن سمٕمد -شاعمٜمٝم٤مج ذح» ذم اًمًٌٙمل ىم٤ملش: »2/251» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل

ٟم٦م أيب قمٜمد ُمـ اًمرواي٦م هذه  أن قمغم دلَّ  اًمّمح٤مسم٦م: قمـ هذا صح إن: »- وطمده قمقا

 .شاًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘م٤مل واضم٥م، همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد اًمًالم ذم اخلٓم٤مب
 أظمؼمٟم٤م: اًمرزاق قمٌد ىم٤مل ىمقي٤ًم: ُمت٤مسمٕم٤مً  ًمف وضمدت وىمد ري٥م، سمال صح ىمد: ىمٚم٧م

 :قمٓم٤مء أظمؼمين: ضمري٩م اسمـ
 ومٚمام ،شاًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »طمل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن

 ش. اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: »ىم٤مًمقا  ُم٤مت:
 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

                                                           

 .سمٞمٜمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص وهق اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  أي (0)



ول   473 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 قمـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمـ قُمٌٞمدة أيب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م وأُم٤م

 .ومذيمره... اًمتِمٝمد قمّٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: أبٞمف

 وم٘م٤مل. طمٞم٤مً  يم٤من إذ! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ٟم٘مقل يمٜم٤م إٟمام: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل: ىم٤مل

 .ُٟمَٕمٚمِّؿ وهٙمذا قُمٚمِّْٛمٜم٤م، هٙمذا: ُمًٕمقد اسمـ
 أيب رواي٦م ًمٙمـ إًمٞمف، يرضمع مل ُمًٕمقد اسمـ وأن سمحث٤ًم، ىم٤مًمف قم٤ٌمس اسمـ أن ومٔم٤مهرٌ 

 إًمٞمف وإؾمٜم٤مد أبٞمف، ُمـ يًٛمع مل قمٌٞمدة أب٤م ٕنش  اًمٌخ٤مري رواي٦م: يٕمٜمل»  أصح ُمٕمٛمر

 .شوٕمٞمػ – ذًمؽ ُمع -
 ذم اًم٘مًٓمالين: أُمث٤مل اعمح٘م٘ملم: اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦مٌ  هذا احل٤مومظ يمالمَ  ٟم٘مؾ وىمد

ُدٟمِّٞم٦م اعمقاه٥م» ذم واًمزرىم٤مين اًمٌخ٤مري، قمغم ذطمف  ،شاعمقـم٠م» قمغم ذطمف وذمش اًمٚمَّ

 يتٕمّ٘مٌقه ومل» أىمروه إهنؿ طمٞم٨م وارشمْمقه: ،شاعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلل وقمٌد

 .شسمٌمء
 قمغم اًمًالم: »اًم٘مقل إمم يّمػموا مل قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م أن واًمٔم٤مهر هذا:

٦ٌَمِ  سمٚمٗمظ -ش اًمٜمٌل  اًم٘مٞم٤مس أو ًمالضمتٝم٤مد جم٤مل ٓ إذ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ - اًمَٖمْٞم

 ؾمٞمام ٓ ذًمؽ، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وطم٤مؿم٤م اًمديـ، ذم آسمتداع قملم هق سمؾ اعم٘م٤مم: هذا ُمثؾ ذم

 يم٤من ُمٝمام - ًمٚمٌدع حم٤مرسمتف سمِمدة سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اؿمتٝمر اًمذي قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ

 اًمتًٌٞمح ويٕمدون جمتٛمٕملم، اهلل يذيمرون يم٤مٟمقا  اًمذيـ قمغم إٟمٙم٤مره ذم وىمّمتف ،- ٟمققمٝم٤م

 وٓ اشمٌٕمقا : قمٜمف اهلل ريض اًم٘م٤مئؾ وهق شمذيمر، أن ُمـ أؿمٝمر سم٤محلَم واًمتحٛمٞمد

 .اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يُمِٗمْٞمُتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا:

 ،ش0/057» اًمٓمح٤موي رواه يمام. اًمتِمٝمد ذم اًمقاو أصح٤مسمف قمغم ي٠مظمذ يم٤من وًمذا

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش ُمًٜمده» ذم واًمٌزار
 قَمٚمَّٛمف ومٞمام يتٍمف أن يٕم٘مؾ يمٞمػ آشم٤ٌمع: ذم اًمتحري ُمـ ؿم٠منف هذا يم٤من ومٛمـ

 .ُمٕم٘مقل همػم هذا! ُمٜمف؟ إذن سمدون اًمتِمٝمد ُمـ إي٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
 - ٟمٗمًف هق ٟم٘مؾ ىمد سمؾ اًمّمح٤مسم٦م: قمـ سمذًمؽ ُمٜمٗمرداً  ًمٞمس أنف ذًمؽ إمم أوػ
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 ذًمؽ: قمغم شمٌٕمٝمؿ ومٛمـ سمٞمٜمٝمؿ، ظمالف سمدون اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ - اًمٕمدل اًمث٘م٦م وهق

ـ ُهًدى قَمغَم  ُأْوئَلَِؽ ▬ ومـ ِؿْ  ُمِّ هبِّ  ♂. اعمُْٗمٚمُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأْوئَلَِؽ  رَّ
: اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م يمذًمؽ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن: وي١ميده»

 .شاًمٜمٌل قمغم اًمًالم»
ش 00/54/0 جش »اًمٗمقائد» ذم واعمخٚمص ،ش9/0/2 جش »ُمًٜمده» ذم اًمناج رواه

 ش. قمٜمٝم٤م صحٞمحلم سمًٜمديـ

 ([3/883) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مقتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم صقغة

 يمام يمٗمٞمف سملم يمٗمك اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمك: ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد» -

 أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم، واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: »اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜمك

 إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد، اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌك

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد، اهلل

 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؾمٞمػ طمدصمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ أبق طمدصمٜم٤مش 0/404» أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمٕمٛمر أبق ؾمخؼمة سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜمك: ي٘مقل جم٤مهدا

 أبك واسمـش 2/04» وُمًٚمؿش 4/076» اًمٌخ٤مرى أظمرضمف ويمذا. اًمٚمٗمظ هبذا ومذيمره

ٟم٦م أبق وأظمرضمف. سمف ٟمٕمٞمؿ أبك قمـ يمٚمٝمؿش 0/004/2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم  قمقا

 ذم مجٞمٕم٤م وزادوا، سمف ٟمٕمٞمؿ أبك قمـ ـمرق ُمـش 2/038» واًمٌٞمٝم٘مكش 229 ـ 2/228»

ٟمٞمٜم٤م سملم وهق: »آظمره  ش.اًمٜمٌك قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚمام، فمٝمرا

 يم٤مٟمقا  أهنؿ فم٤مهره٤م اًمزي٤مدة هذهش:  »00/48ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل :فائدة

 ُم٤مت ومٚمام، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك طمٞم٤مة ذم اخلٓم٤مب سمٙم٤مفش. اًمٜمٌك أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »ي٘مقًمقن

 قمغم اًمًالم: ي٘مقًمقن ومّم٤مروا، اًمٖمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ وذيمروه، اخلٓم٤مب شمريمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك

 ذيمر أن سمٕمد اعمٜمٝم٤مج ذح ذم اًمًٌٙمك ىم٤ملش:  »2/261» آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤ملش. اًمٜمٌك
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ٟم٦م أبك قمٜمد ُمـ اًمرواي٦م هذه  أن قمغم دل اًمّمح٤مسم٦م قمـ هذا صح إن: وطمده قمقا

 .اًمٜمٌك قمغم اًمًالم: ومٞم٘م٤مل واضم٥م همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك سمٕمد اًمًالم ذم اخلٓم٤مب

 .ىمقي٤م ُمت٤مسمٕم٤م ًمف وضمدت وىمد، ري٥م سمال صح ىمد: ىمٚم٧م

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن قمٓم٤مء أظمؼمٟمك ضمري٩م اسمـ أظمؼمٟم٤م: اًمرزاق قمٌد ىم٤مل

. اًمٜمٌك قمغم اًمّمالم: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام، اًمٜمٌك أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: طمك ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌك

 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 :صحٞمحلم ؿم٤مهديـ ًمف وضمدت وىمد: ىمٚم٧م

 اهلل ورمح٦م اًمٜمٌك قمغم اًمًالم. .. ومٞم٘مقل يتِمٝمد يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ: إول

 ؾمٜمد وهذا. قمٜمف ٟم٤مومع قمـش 0/90/94ش »اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ أظمرضمف...ش  وسمريم٤مشمف

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

. اًمٜمٌك قمغم اًمًالم. .. اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: »اًمث٤مٟمك

ش 9/0/2 جش »ُمًٜمده» ذم واًمناجش 0/005/0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ رواه

 أن ؿمؽ وٓ. قمٜمٝم٤م صحٞمحلم سمًٜمديـش 00/54/0 جش »اًمٗمقائد» ذم واعمخٚمص

 قمغم» اًمٖمٞم٦ٌم ًمٗمظ إممش قمٚمٞمؽ» اخلٓم٤مب ًمٗمظ ُمـ قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمّمح٤مسم٦م قمدول

 وآضمتٝم٤مد ًمٚمرأى جم٤مل ٓ حمض شمٕمٌدى أُمر ٕنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ُمـ سمتقىمٞمػ إٟمامش اًمٜمٌك

 .أقمٚمؿ واهلل. ومٞمف

 (  [320) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 مقتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم صقغة

 اهلل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد، سمـ قمٌداًمٚمف قمـ

 ومٚمام وومالن، ومالن قمغم اًمًالم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، قمغم اًمًالم ضمؼميؾ، قمغم اًمًالم قم٤ٌمده، ىمٌؾ

 هق اهلل وم٢من اهلل، قمغم اًمًالم شم٘مقًمقا  ٓ: »ىم٤مل سمقضمٝمف، قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اٟمٍمف

 واًمّمٚمقات، هلل، اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ اًمّمالة، ذم أطمديمؿ ضمٚمس وم٢مذا اًمًالم،
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 اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت،

 أن أؿمٝمد- وإرض اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌد يمؾ أص٤مب ذًمؽ ىم٤مل إذا وم٢مٟمف اًمّم٤محللم،

 إًمٞمف، أقمجٌف اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ -ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إل ٓ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ومٞمدقمقه

 قمـ رواي٦م ذم وهمػممه٤م واًمٌخ٤مري أمحد زاد: سم٘مقًمفش  قمٚمٞمؽ اًمًالم» إًم٤ٌمين ذح

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهق: ىم٤مل ُمًٕمقد، اسمـ  يٕمٜمل اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىمٌض، ومٚمام فمٝمرا

 اًمًالم: »ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م

 ُمٜمف سمتقىمٞمػ يم٤من ذًمؽ أن سمد وٓش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم» سمؾ اخلٓم٤مب، سمٙم٤مفش قمٚمٞمؽ

 شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صح أنف ًمذًمؽ يِمٝمد ومم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمًٜمده ذم اًمناج رواه اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: اًمٖمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد

 وىمد قمٜمٝم٤م، صحٞمحلم سمًٜمديـش 00/54/0جش »اًمٗمقائد» ذم واعمخٚمصش 9/0/2ج»

 .ومراضمٕمفش 022-020صش »اًمّمالة صٗم٦م» ذم اًمٌح٨م هذا ذم اًم٘مقل وؾمٕم٧م

 [0/286اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 التشفد فرض قبؾ يؼقلقن كاكقا ماذا

ٌَْؾ  اهلل قمغم اًمًالم: ي٘مقًمقن[   اًمتِمٝمد يٗمرض أن ىمٌؾ] ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤مٟمقا    ىَم

 اًمًالم  ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، قمغم اًمًالم ضمؼميؾ، قمغم اًمًالم ،[رسمٜم٤م ُمـ قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم] قم٤ٌمده،

 أىمٌؾ :[يقم ذات] ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اٟمٍمف ومٚمام ،-[اعمالئٙم٦م يٕمٜمقن] -[ومالن] ومالن قمغم

 ضمٚمس وم٢مذا اًمًالم، هق اهلل إن[ ومـ. اهلل قمغم اًمًالم: شم٘مقًمقا  ٓ: » ]وم٘م٤مل سمقضمٝمف، قمٚمٞمٜم٤م

 . آظمره إمم ومذيمره. ..ش اًمتحٞم٤مت: »ومٚمٞم٘مؾ اًمّمالة: ذم أطمديمؿ
 ذًمؽ: ىم٤مل إذا وم٢مٟمفش: »اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم: »ىمقًمف سمٕمد وىم٤مل

 .شوإرض اًمًامء ذم ص٤مًمٍح  قمٌدٍ  يمؾَّ  أص٤مَب 
 ([3/892) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 لؾتشفد ثاكقة صقغة

 اًمًقرة] يٕمٚمٛمٜم٤م يمام اًمتِمٝمد، يٕمٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ شمِمٝمد

 اًمًالم هلل، اًمٓمٞم٤ٌمت اًمّمٚمقات، اعم٤ٌمريم٤مت، اًمتحٞم٤مت،: »ي٘مقل ومٙم٤من اًم٘مرآن:[ ُمـ

: رواي٦م وذم» اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽش ؾمالم: رواي٦م وذم»

 حمٛمداً  أن[ أؿمٝمد] و اهلل، إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م،ش ؾمالم

 .ش شورؾمقًمف قمٌده: رواي٦م وذم» اهلل رؾمقل
 ذم يمام - واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات، واعم٤ٌمريم٤مت،: شم٘مديرهش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمروف ضم٤مئز وهق اظمتّم٤مراً، اًمقاو طمذوم٧م وًمٙمـ - وهمػمه ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 طم٘مٞم٘متٝم٤م شمّمٚمح وٓ شمٕم٤ممم، هلل ُمًتح٘م٦م سمٕمده٤م وُم٤م اًمتحٞم٤مت إن: احلدي٨م وُمٕمٜمك

 .شًمٖمػمه
 سمٕمد -ش اعمجٛمقع» ذم ىم٤ملش اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ -ؾمالم: رواي٦م وذم- اًمًالم: »ىمقًمف

 ًمٙمـ ضم٤مئز، هذا مجٞمع أن قمغم أصح٤مسمٜم٤م واشمٗمؼ: »-ش 3/461» اًمروايتلم ذيمر أن

 ومٞمٙمقن وًمزي٤مدشمف: اًمِم٤مومٕمل، ويمالم إطم٤مدي٨م، ذم ًمٙمثرشمف أومْمؾ: واًمالم إًمػ

 .شاًمّمالة ُمـ اًمتحٚمؾ ؾمالم وعمقاوم٘متف أطمقط،

 ([3/895) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾتشفد ثالثة صقغة

[ و] هلل، اًمتحٞم٤مت: »اًمتِمٝمد ذم ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ: قمٛمر اسمـ شمِمٝمد

 زدت: قمٛمر اسمـ ىم٤مل - اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اًمٓمٞم٤ٌمت،[ و] اًمّمٚمقات،

 - اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م، اًمًالم ،- وسمريم٤مشمف:  ومٞمٝم٤م

 .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ،- ًمف ذيؽ ٓ وطمده: ومٞمٝم٤م وزدت: قمٛمر اسمـ ىم٤مل
 ([3/897) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 لؾتشفد رابعة صقغة

 قمٜمد يم٤من وإذا: »... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري ُمقؾمك أيب شمِمٝمد

 اًمًالم هلل، اًمّمٚمقات اًمٓمٞم٤ٌمت، اًمتحٞم٤مت،: أطمديمؿ ىمقل أول ُمـ ومٚمٞمٙمـ اًم٘مٕمدة:

 أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م، اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ

 ؾمٌع] ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ،[ًمف ذيؽ ٓ وطمده] اهلل إٓ إل ٓ أن

 .[ شاًمّمالة ِتٞم٦م هـ يمٚمامت
 ([3/911) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾتشفد خامسة صقغة

 اعمٜمؼم: قمغم وهق اًمتِمٝمد اًمٜم٤مس يٕمٚمِّؿ قمٜمف اهلل ريض يم٤من: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر شمِمٝمد

... قمٚمٞمؽ اًمًالم ،[هلل] اًمٓمٞم٤ٌمت هلل، اًمزايمٞم٤مت هلل، اًمتحٞم٤مت: ىمقًمقا : »ي٘مقل

 .ش شُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد ُمثؾ واًم٤ٌمىمل»
 ([3/910) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾتشفد شادشة صقغة

 سمٞمده٤م وشمِمػمُ  اًمتِمٝمد، شمٕمٚمِّٛمٜم٤م قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م: حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل: قم٤مئِم٦م شمِمٝمد»

 آظمر إمم...ش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم هلل، اًمزايمٞم٤مت اًمّمٚمقات، اًمٓمٞم٤ٌمت، اًمتحٞم٤مت،: »شم٘مقل

 .شُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد
 ([3/912) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   479 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 مـفا صاء ما التشفدات هذه مـ خيتار أن لؾؿصيل

 صحٞمح٦م ومٙمٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، ؿم٤مء ُم٤م اًمتِمٝمدات هذه ُمـ خيت٤مر أن ًمٚمٛمّمكم أن واقمٚمؿ

 - يم٤مدوا أو - اشمٗم٘مقا  وم٘مد :- ؾمٌؼ يمام - أومْمٚمٝم٤م ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد اًمٕمٚمامء يم٤من وإن صم٤مسمت٦م

ه: شمِمٝمد سم٠مُّي٤م أنف قمغم  اًمتِمٝمدات ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 3/457ش »اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل أضمزأ

 يمٚمٝم٤م اًمتِمٝمد ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومٝمذه: »- قمٛمر اسمـ شمِمٝمد طم٤مؿم٤م اعمذيمقرة:

 اسمـ طمدي٨م صمؿ ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م: اعمحدصملم سم٤مشمٗم٤مق صح٦م وأؿمده٤م صحٞمح٦م،

 .قم٤ٌمس

ه: شمِمٝمد: وسم٠مُّي٤م: وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل  قم٤ٌمس اسمـ شمِمٝمد ًمٙمـ أضمزأ

 ش.أومْمؾ

 أبق اًم٘م٤ميض اإلمج٤مع ٟم٘مؾ وممـ ُمٜمٝم٤م، واطمد يمؾ ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وىمد: »ىم٤مل

 ش.اًمٓمٞم٥م

ش: 019ش »حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل

 سح يمام إومْمٚمٞم٦م، ذم هق إٟمام واخلالف إًمٞمف، ذه٥م ُم٤م شمرضمٞمح شمقضم٥م وضمقهٌ  وًمٙمؾ  »

 ذيمر اًمذي اًمتِمٝمد: ىمقًمف وهق» ه٤مهٜم٤م حمٛمد يمالم إًمٞمف ويِمػم أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ مج٤مقم٦م سمف

 شمٕمٞملم ُمـش اًمٌحر» ص٤مطم٥م اظمت٤مره ومام ،شُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد يِمٌف وًمٞمس طمًـ، يمٚمف

 ومال واًمرواي٦م: ًمٚمدراي٦م خم٤مًمػ ِترياًم: ُمٙمروه٤مً  همػمه ويمقن وضمقسم٤ًم، ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد

 .شقمٚمٞمف يٕمقل

 ([3/912) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد يف( ومغػرتف) زيادة ثبتت هؾ

 وًمذًمؽ هب٤م، يٕمتد ومالش. وُمٖمٗمرشمف: »زي٤مدة اعمت٘مدُم٦م اًمّمٞمغ يمؾ ذم ًمٞمس :تـبقف

 سمـ ـمٚمح٦م قمـ صحٞمح سمًٜمدش 3/56/0» اًمٓمؼماين ومروى: اًمًٚمػ سمٕمض أنٙمره٤م



 481   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

ف : قمٚم٘مٛم٦م وم٘م٤ملش وُمٖمٗمرشمف: »وسمريم٤مشمف[ سمٕمد] اًمتِمٝمد ذم ظُمَثْٞمؿ سمـ رسمٞمع زاد: ىم٤مل ُمٍَمِّ

 .وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: قُمٚمِّٛمٜم٤م طمٞم٨م ٟم٘مػ
 وم٘مد قمٜمف: اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد أؾمت٤مذه ُمـ آشم٤ٌمع هذا شمٚم٘مك وقمٚم٘مٛم٦م

 إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد: »ىمقًمف إمم وصؾ ومٚمام اًمتِمٝمد، رضمالً  يٕمٚمؿ يم٤من أنف قمٜمف روي

 إمم ٟمٜمتٝمل وًمٙمـ يمذًمؽ، هق: اهلل قمٌد وم٘م٤مل. ًمف ذيؽ ٓ وطمده: اًمرضمؾ ىم٤مل :شاهلل

 .قُمٚمِّٛمٜم٤م ُم٤م

 يم٤من إن صحٞمح: سمًٜمدش ُمّمقريت - 2848 رىمؿش »إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

ٞم٥َّم ًَ  . ُمًٕمقد اسمـ ُمـ ؾمٛمع اًمٙم٤مهكم اعمُ

 ([3/913) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

فا وَمْقِضع فا، ملسو هيلع هللا ىلص الـبلر  عذ الصالة    وِصَقغ 

 :046 ،045 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 يمام حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا: »ومٞم٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سمٕمده ويّمكم

 .شجمٞمد محٞمد أنؽ إسمراهٞمؿ،. آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م
 آل وقمغم إسمراهٞمؿ، قمغم سم٤مريم٧م يمام حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد، قمغم سم٤مرك مهللا»

 .شجمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ،
 قمغم وسم٤مرك حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا: »ىمٚم٧م آظمتّم٤مر ؿمئ٧م وإن

 محٞمد إٟمؽ. إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ، قمغم وسم٤مريم٧م صٚمٞم٧م يمام حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد،

 .شجمٞمد
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 . وهمػمه إول اًمتِمٝمد ذم ٟمٗمًف قمغم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

َـّ   .  قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة أُمرهؿ طمٞم٨م ُٕمتف: ذًمؽ وؾَم



ول   480 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 قمٚمٞمف اًمّمالة شمنمع ومٙمذًمؽ شمِمٝمد، يمؾ ذم ينمع ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمًالم أن ومٙمام

: وإـمالىمٝم٤م إدًم٦م، ًمٕمٛمقم أظمر: أو إول اجلٚمقس ذم ؾمقاء شمِمٝمد، يمؾ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: ومٛمٜمٝم٤م ِلِّ  قَمغَم  ُيَّمٚمُّقنَ  َوَُماَلئَِٙمتَفُ  اّللَّ ٤َم َي٤م اًمٜمٌَّ ـَ  َأُّيُّ ِذي  َصٚمُّقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  ًْ  ♂. شَم

 ذع طمٞم٨م أنف قمغم ومدلش: »249ش »إومٝم٤مم ضمالء» اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م قمـ أصح٤مسمف ؾم٠مخف وهلذا قمٚمٞمف: اًمّمالة ذقم٧م قمٚمٞمف اًمتًٚمٞمؿ

 قمٚمٞمف اًمّمالة أن قمغم ومدل قمٚمٞمؽ؟ ٟمّمكم ومٙمٞمػ قمٚمٞمؽ: ٟمًٚمؿ يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م ىمد: وىم٤مًمقا 

 ذم: يٕمٜمل - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يًٚمؿ اعمّمكم أن وُمٕمٚمقم ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف سم٤مًمًالم ُم٘مروٟم٦م

 .شملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف يّمكم أن ًمف ومٞمنمع :- إول اًمتِمٝمد

: ٟمققملم قمغم وهل ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم اًمقاردة اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 .وُمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمّمالة، ُم٘مٞمدة
 اًم٘مًؿ أُم٤م: ُمٓمٚمؼ هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م سم٤مًمتِمٝمد، ُم٘مٞمد هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م: ىمًٛملم قمغم وإومم

 ذم أطمديمؿ شمِمٝمد إذا: »ُمرومققم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ: إول: أطم٤مدي٨م أرسمٕم٦م ومٗمٞمف: إول

 .آظمره٤م إمم. ..ش حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: ومٚمٞم٘مؾ اًمّمالة:
٤ٌَّمق سمـ حيٞمك قمـش 2/379» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/269» احل٤ميمؿ أظمرضمف ًَّ  قمـ اًم

 .قمٜمف احل٤مرث سمٜمل ُمـ   رضمؾ

: مل احل٤مرصمل وم٢من قَمَج٥م: وهق! اًمذهٌل وواوم٘مفش. صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل  يًؿَّ

 اًمرضمؾ هذا إٓ صم٘م٤مت، رضم٤مًمفش: »3/514ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 .شومٞمف ومٞمٜمٔمر احل٤مرصمل:
 ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜم٤م يمام اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل أجْم٤مً  قمٜمف: اًمث٤مين

 .إًمخ. ..ش حمٛمد قمغم صؾ مهللا: »وومٞمف ومذيمره،. .. اًم٘مرآن

 سمٙمر سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـش 035» واًمدارىمٓمٜمل ،شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

ؾم٤مين  أو ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜمل: ىم٤مل جم٤مهد صمٜمل: جم٤مهد سمـ اًمقه٤مب قمٌد ٟم٤م: اًمؼُمْ



 482   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 .قمٜمف ُمٕمٛمر أبق
: وم٘م٤مٓ هذا: جم٤مهد سم٤مسمـ -ش 2/045» اهلٞمثٛمل وشمٌٕمف - اًمدارىمٓمٜمل ووٕمٗمف

 .شوٕمٞمػ»

 .ُمثٚمف قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م
 قُمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ظم٤مرضم٦م ـمريؼ ُمـش 034» اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ

 .شوٕمٞمٗم٤من: وظم٤مرضم٦م قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك: »وىم٤مل
 اًمتِمٝمد شمؽمك ومال صالشمؽ: ذم ضمٚم٧ًم إذا سمريدة ي٤م: »ُمرومققم٤مً  سمريدة قمـ: اًمراسمع

: واًمّمالة  .شاًمّمالة زيم٤مةُ  وم٢مهن٤م قمكمَّ

 سمـ اهلل قمٌد قمـ ضم٤مسمر قمـ ؿِمْٛمر سمـ قمٛمرو قمـش 036» أجْم٤مً  اًمدارىمٓمٜمل رواه

 .قمٜمف سمريدة

 .شوٕمٞمٗم٤من: وضم٤مسمر ؿِمْٛمر سمـ قمٛمرو: »وىم٤مل

 ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح ومٛمجٛمققمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م: أؾم٤مٟمٞمده٤م يم٤مٟم٧م وإن إطم٤مدي٨م وهذه

: إول: أطم٤مدي٨م صمالصم٦م وومٞمف اًمث٤مين، سم٤مًم٘مًؿ ُم١ميدة وأهن٤م ؾمٞمام ٓ شمٕم٤ممم: اهلل ؿم٤مء إن هب٤م

 قمغم صؾ مهللا: »اًمّمالة ذم ي٘مقل يم٤من أنف: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قمجرة سمـ يمٕم٥م قمـ

 .إًمخ..ش .حمٛمد
: ىم٤مل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤مش: 0/012ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أظمرضمف

 .قمٜمف ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ قُمْجرة سمـ يمٕم٥م سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمد صمٜمل

 .وٕمٞمػ: هذا حمٛمد سمـ وإسمراهٞمؿ

 وسُمَجِرِه، قُمَجِرهِ  قمغم سمف آطمتج٤مج يرى اًمِم٤مومٕمل يم٤منش: »05» اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 .شواًمٜم٤مس ُم٤مًمؽ ومٞمف شمٙمٚمؿ وىمد

 ذم: يٕمٜمل - قمٚمٞمؽ ٟمّمكم يمٞمػ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل أنف هريرة أيب قمـ: اًمث٤مين



ول   483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .إًمخ..ش .حمٛمد قمغم صؾِّ ! مهللا: ىمقًمقا : »ىم٤مل ؟- اًمّمالة
 احلدي٨م: ًمف يِمٝمد ًمٙمـ. قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده هذا ؿمٞمخف قمـ أجْم٤مً  اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف

 رؾمقل يدي سملم ضمٚمس طمتك رضمؾ أىمٌؾ: ىم٤مل قمٛمرو سمـ قم٘م٦ٌم ُمًٕمقد أيب قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه، وم٘مد قمٚمٞمؽ: اًمًالم أُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمٜمده: وٟمحـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رؾمقل وَمَّمَٛم٧م: ىم٤مل ؟- قمٚمٞمؽ اهلل صغم - صالشمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م ٟمحـ إذا قمٚمٞمؽ ٟمّمكم

 :وم٘م٤مل. ي٠ًمخف مل اًمرضمؾ أن أطمٌٌٜم٤م طمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .إًمخ..ش .حمٛمد قمغم صؾ! مهللا: وم٘مقًمقا  قمكم: صٚمٞمتؿ أنتؿ إذا» 
 و 2/046» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش035» واًمدارىمٓمٜمل ،ش0/055» داود أبق أظمرضمف

 رؾمقل قمغم اًمّمالة ذم - وصمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـش 4/009» وأمحد ،ش378

 اًمتٞمٛمل احل٤مرث سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمدُ  - صالشمف ذم قمٚمٞمف صغم اعمًٚمؿ اعمرء إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .قمٜمف إنّم٤مري رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد اسمـ حمٛمد قمـ
 .- اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل يمام - ُمتّمؾ طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 قمغم صحٞمح: »- اًمقضمف هذا ُمـ ؾم٤مىمف أن سمٕمد -ش 0/268» احل٤ميمؿ ىمقل وأُم٤م

 .شُمًٚمؿ ذط
ج إٟمام إؾمح٤مق اسمـ ٕن اًمذهٌل: واوم٘مف وإن سمّمقاب: ومٚمٞمس  ذم ُمًٚمؿ ًمف ظمرَّ

راً  قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ يمام - اعمت٤مسمٕم٤مت  .- ُمرا
 ذم صٚمٞمٜم٤م ٟمحـ إذا: سم٘مقًمف شمٗمرد ٕنف هذا: طمديثف ذم سمٕمْمٝمؿ شمٙمٚمؿ ىمد أنف قمغم

 سمام اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذيمر يمام - يذيمره٤م مل إؾمح٤مق اسمـ قمـ اًمرواة سمٕمض أن ُمع. صالشمٜم٤م

 .-ش 6 - 4» ومراضمٕمفش. اجلالء» يمت٤مسمف ذم ُمٌلم هق
 إن ىمري٤ٌمً  ذيمره وؾمٞم٠ميت اًمزي٤مدة، هذه ومٞمف وًمٞمس وهمػمه، ُمًٚمؿ احلدي٨م روى وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 همػم ذم صم٤مسم٧م ومٝمق قمٚمٞمؽ؟ ٟمّمكم ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه، وم٘مد قمٚمٞمؽ: اًمًالم أُم٤م: ىمقًمف أُم٤م

 .- ؾمٜمذيمره يمام - طمدي٨م ُم٤م



 484   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 اهلل ؿم٤مء إن ُمقوٕمف ذم ُمٜمٝم٤م يمؾ ذيمر ومًٞم٠ميت إطم٤مدي٨م: ُمـ أظمر اًمٜمقع وأُم٤م

 .شمٕم٤ممم
 هذا: »ىمقهلؿ وُمٕمٜمك: - واًمٕمً٘مالين يمثػم، واسمـ يم٤مًمٌٞمٝم٘مل، - اًمٕمٚمامء ىم٤مل وىمد

 قمٚمٞمؽ اًمًالم: »ىمقهلؿ ُمـ اًمتِمٝمد ذم إي٤مه قمّٚمٛمٝمؿ ُم٤م هقش: قَمٚمِْٛمٜم٤مه ىمد قمٚمٞمؽ اًمًالم

 ش. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م
 أجْم٤ًم: إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمغم واوح دًمٞمؾ ومٝمق

 .ىمٌٚمف اًمتل إطم٤مدي٨ُم  ذًمؽ وي١ميد. ومٞمف قمٚمٞمف اًمًالم ًمقضمقد
ش 015 و 0/012ش »إم» ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام - اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ذه٥م هذا وإمم

 صمؿ ،ش3/461ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي سمف سح يمام أصح٤مسمف: قمٜمد اًمّمحٞمح وهق -

، أهن٤م واًمّمحٞمح: »ىم٤مل ُـّ ًَ  .شاإلُمالء» وش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وهق شُم
 ش. اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 0/263ش »اًمروو٦م» ذم واؾمتٔمٝمره»

 ذيؾ» ذم رضم٥م اسمـ ٟم٘مٚمف يمام :شاإلومّم٤مح» ذم احلٜمٌكم هٌػمة اسمـ اًمقزير اظمتٞم٤مر وهق

 .شىمره وأش 0/281ش »اًمٓمٌ٘م٤مت
 إول، اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ًمٚمّمالة ظم٤مص٤مً  ومّمالً  اًم٘مٞمؿ اسمـ قم٘مد وىمد

 سمٕمض وهل واعمًتِحٌلم، اعمجٞمزيـ أدًم٦م وؾم٤مق ذًمؽ، ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف وذيمر

 وهذا: »وىم٤مل وسمريدة: قمٛمر، اسمـ يمحدي٨م إول: اًمٜمقع ذم أوردٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 .شوأظمر إول اجلٚمقس يٕمؿ
 قمٚمٞمٝم٤م، اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمع ذيمره٤م ُمر اًمتل أي٦م وهل أظمرى: طمج٦م هلؿ ذيمر صمؿ

 قمغم واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد، ومٞمف ذع ُمٙم٤منٌ  - إول اًمتِمٝمد: يٕمٜمل - وٕنف: »ىم٤مل صمؿ

 حمؾ إول اًمتِمٝمد وٕن إظمػم، يم٤مًمتِمٝمد قمٚمٞمف اًمّمالة ومٞمف ومنمع :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .شًمذيمره أيمٛمؾ ٕنف قمٚمٞمف: اًمّمالة ومٞمف وم٤مؾمتح٥م :ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذيمر ومٞمف يًتح٥م

 قمٜمف، سم٤مإلضم٤مسم٦م آؿمتٖم٤مل يٜمٌٖمل ُم٤م ومٞمٝم٤م وًمٞمس اعمخ٤مًمٗملم، اح٤مٟمٕملم أدًم٦م ؾم٤مق صمؿ

 يم٠منف ومٞمف: ضمٚمس إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من ُمنموٌع، ختٗمٞمُٗمف إوَل  اًمتِمٝمدَ  إن: ىمقهلؿ إٓ



ول   485 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ْوِػ  قمغم  .ومٞمف ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم مل إٟمف: وىمقهلؿ. اًمرَّ
 ٕنف سمف: آطمتج٤مج يّمح ٓ وٕمٞمػ اعمذيمقر احلدي٨م إن: إول قمـ واجلقاب

 ذًمؽ شم٘مدم يمام - ُمٜمف يًٛمع ومل أبٞمف، قمـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌٞمدة أيب رواي٦م ُمـ

راً   .- ُمرا
 واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/269» واحل٤ميمؿ -ُم٤مضمف اسمـ إٓ-ش اًمًٜمـ» أصح٤مب أظمرضمف

 و 436 و 428 و 401 و 0/386» وأمحد ،ش44 ص» واًمٓمٞم٤مًمز ،ش2/034»

 .قمٜمف إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ ـمرق ُمـش 461

 هؾ يٜمٔمر:: »سم٘مقًمف اًمذهٌل وشمٕم٘مٌفش. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل

 .شقمٌٞمدة؟ أيب ُمـ ؾمٕمد ؾمٛمع

 اًمٓمٞم٤مًمز، رواي٦م ذم قمٌٞمدة أيب ُمـ سمًامقمف ؾمٕمد سح وم٘مد سمٌمء: ًمٞمس وهذا

 ُم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م قمٚمتف وإٟمام. ٕمحد رواي٦م ذم سمف سح ويمذا قمٜمف، يرويف وهق واًمؽمُمذي،

 أب٤م أن إٓ طمًـ، طمدي٨م هذا: »ىم٤مل طمٞم٨م أجْم٤مً  اًمؽمُمذي ذيمره٤م وىمد آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذٟم٤م

 .شأبٞمف ُمـ يًٛمع مل قمٌٞمدة
 قمٚمٞمف احلٙمؿ متٜمع اًمتل قمٚمتف وذيمرِ  احلدي٨م ِتًلم سملم مجع يمٞمػ ُمٜمف ويتٕمج٥م

 !هذه إٓ ـمريؼ ًمف ًمٞمس سم٠منف اًمٕمٚمؿ ُمع سم٤محلًـ،

ً، يمالُمفش 3/461ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مؾ وىمد : ىم٤مل طمٞم٨م وشمٕم٘مٌف خمتٍما

 ومل أب٤مه، يًٛمع مل قمٌٞمدة أب٤م ٕن ىم٤مل: يمام وًمٞمس. طمًـ طمدي٨م هق: اًمؽمُمذي ىم٤مل»

 .شُمٜم٘مٓمع طمدي٨م وهق. سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ يدريمف

 أب٤م ٕن ُمٜم٘مٓمع: وهق: »ىم٤مل :ش3/516ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ أقمٚمف ويمذًمؽ

ة سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل أبٞمف، ُمـ يًٛمع مل قمٌٞمدة  ُمـ شمذيمر هؾ: قمٌٞمدة أب٤م ؾم٠مخ٧م: ُُمرَّ

 .شوهمػمه ُمًٚمؿ رواه. ٓ: ىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم؟ اهلل قمٌد

 اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وم٘مد ذيمروا: ُم٤م قمغم دًمٞمؾ ومٞمف يٙمـ مل صح: ًمق احلدي٨م أن قمغم

 أدًم٦م وؾم٤مق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وضمقب ذم اخلالف ذيمر أن سمٕمد -ش 2/242»



 486   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وٓ صحٞمح دًمٞمؾ قمٚمٞمف يدل مل مم٤م هب٤م إظمػم اًمتِمٝمد ختّمٞمص وًمٙمـ: »- اًمٗمري٘ملم

 سم٤مٕظمػم، ختتص ٓ سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚمقن هب٤م اؾمتدل اًمتل إدًم٦م هذه ومجٞمع وٕمٞمػ،

 إٓ ومٞمف وًمٞمس هذا، ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م هب٤م إظمػم ختّمٞمص قمغم سمف اؾمتدًمقا  ُم٤م وهم٤مي٦م

- إظمػم اًمتِمٝمد: أقمٜمل - ُم٘م٤مسمٚمف ُمـ أظمػ سمجٕمٚمف حيّمؾ وهق اًمتخٗمٞمػ، ُمنموقمٞم٦م

 - اعمّمكم أن ؿمؽ وٓ ومال، ومٞمف: ُمنموقمٞمتف قمغم اًمدًمٞمؾ دل ُم٤م شمرك يًتٚمزم أنف وأُم٤م ،

 يم٤مًمٜمققملم: ىمٚم٧م» ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة أخٗم٤مظ أظمٍم وقمغم اًمتِمٝمدات، أطمد قمغم

 سم٤مًمتٕمقذ إظمػم: شمٓمقيؾ ُمـ ي٘مع ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر اعم٤ًمرقم٦م هم٤مي٦م ُم٤ًمرقم٤مً  يم٤من -ش إظمػميـ

 .شومٞمف وُم٘مٞمده٤م سمٛمٓمٚم٘مٝم٤م اح٠مُمقر وإدقمٞم٦م إرسمع، ُمـ
 ومٝمق ومٞمف: ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم مل إٟمف: ىمقهلؿ قمـ اجلقاب وأُم٤م

 إظمػم: اًمتِمٝمد ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم مل يمذًمؽ: ي٘م٤مل سم٠من اعمٕم٤مَرَو٦مُ 

 .يمال اعمنموقمٞم٦م؟ قمدم قمغم ذًمؽ أومٞمدل
 سمت٘مريره، أو سمٗمٕمٚمف، أو ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف إُم٤م شمث٧ٌم اًمنمقمٞم٦م إُمقر أن: ذًمؽ وشمقوٞمح

 .اشمٗم٤مىم٤مً  واطمد أُمر إصم٤ٌمت ذم اًمثالصم٦م إُمقر هذه دمتٛمع أن اًميوري ُمـ وًمٞمس
 قمغم شمدل أهن٤م يمام - ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت واًمتل ؾم٘مٜم٤مه٤م، اًمتل إدًم٦م ومٝمذه وقمٚمٞمف:

 ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م قمغم شمدل - ومٙمذًمؽ إظمػم: اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 .- شم٘مدم يمام - وإـمالىمٝم٤م سمٕمٛمقُمٝم٤م إول اجلٚمقس
 اعم٘مٞمد، قمغم ًمٚمٛمٓمٚمؼ محالً  هب٤م: ٕظمذٟم٤م إدًم٦م: ُمـ ذًمؽ ي٘مٞمد ُم٤م صح ًمق ٟمٕمؿ:

 .- قمٚمٛم٧م يمام - يّمح مل وًمٙمٜمف

 ذًمؽ قمغم دًمٞمالً  شمّمٚمح اًمتل اًمرواي٤مت سمٕمض قمغم ٟمٜمٌف أن قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل ىمد أنف قمغم

 وهل ؾمٜمده٤م: وٕمػ طمٞم٨م ُمـ ًمذًمؽ شمّمٚمح ٓ يم٤مٟم٧م وإن ُمٕمٜم٤مه٤م، فم٤مهر طمٞم٨م ُمـ

 وؾمط ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمَّٛمٜمل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ: إومم: روايت٤من

 طملم هنض اًمّمالة: وؾمط ذم يم٤من إن صمؿ: ىم٤مل: وومٞمف احلدي٨م. .. آظمره٤م وذم اًمّمالة

 صمؿ يدقمق، أن اهلل ؿم٤مء سمام شمِمٝمده سمٕمد دقم٤م آظمره٤م: ذم يم٤من وإن شمِمٝمده، ُمـ يٗمرغ

 .يًٚمؿ



ول   487 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .-ش 3/517ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام - ظمزيٛم٦م اسمـ ويمذا أمحد، أظمرضمف
 .-ش اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - وٕمٞمػ طمدي٨م وهق

 قمغم اًمريمٕمتلم ذم يزيد ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قم٤مئِم٦م قمـ: وإظمرى

 .اًمتِمٝمد
 .قمٜمٝم٤م احلقيرث أيب ـمريؼ ُمـ يٕمغم أبق أظمرضمف

 احلقيرث، سمـ ظم٤مًمد هق هذا احلقيرث أب٤م أن واًمٔم٤مهرش: »2/042» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 .شصم٘م٦م وهق
 هذا: هق يم٤من إن صمؿ. سمٖمػمه٤م وٓ اًمٙمٜمٞم٦م هبذه يمٜم٤ّمه أطمداً  أر مل هذا ظم٤مًمد: وأىمقل

 ش.أقمرومف ٓ: »ُمٕملم اسمـ ىم٤مل جمٝمقل، ومٝمق

 .شيٕمرف وٓ ؿمٝمرة، ًمف يٙمقن ومال يٕمرومف: ٓ حيٞمك يم٤من إذا: »قمدي اسمـ وىم٤مل
 طم٤ٌمن اسمـ اؿمتٝمر وىمد طم٤ٌمن، اسمـ شمقصمٞمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ذم اقمتٛمد إٟمام واهلٞمثٛمل

: أيش. ُم٘مٌقلش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ قمٚمٞمف، يٕمتٛمد ومال ذًمؽ: ذم سمت٤ًمهٚمف

 .- اعم٘مدُم٦م ذم ذًمؽ سملم يمام - جمٝمقل
 .اهلٞمثٛمل ؿمٞمخف ُمـ سمٕمٚمقُمف وأقمرف احلدي٨م، ذم أىمٕمد واحل٤مومظ
 اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم شمِرد إٟمام ومٝمل اًم٘مٞمؿ: اسمـ ذيمره٤م اًمتل اح٤مٟمٕملم أدًم٦م سم٘مٞم٦م وأُم٤م هذا:

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم إظمػم واًمتِمٝمد إول اًمتِمٝمد سملم يٗمرىمقن إهنؿ طمٞم٨م ظم٤مص٦م،

 ينمع ٓ سم٠منف وي٘مقًمقن إول، دون إظمػم ذم سمقضمقهب٤م ومٞم٘مقًمقن ويمٛمٞم٦م: طمٙمامً  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،. ..شحمٛمد قمغم صؾ مهللا: »قمغم اًمزي٤مدة يٙمرهقن سمؾ إول، ذم آظمره٤م إمم إمت٤مُمٝم٤م

 .شمًتح٥م سمؾ ذًمؽ، قمغم اًمزي٤مدة شمٙمره ومال إظمػم: اًمتِمٝمد سمخالف
 واًمٙمٞمٗمٞم٦م: واًمٙمٛمٞم٦م، احلٙمؿ، ذم اًمّمالشملم سملم سم٤مًمتًقي٦م خم٤مًمٗمقهؿ أخزُمٝمؿ ومٚمذًمؽ

 ومٙمٞمػ اًمّمالشملم، ُمـ يمؾ ذم واطمد اًمدًمٞمؾ ٕن ُمٜمف: هلؿ ُمٗمر ٓ ىمقي إًمزام وهق

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اإلشمٞم٤من ُمـ سمد ٓ أنف ٟمرى وًمذًمؽ! سمٞمٜمٝمام؟ اًمتٗمريؼ يًقغ

 .اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل. مت٤مُمف قمغم سم٤مُٕمر قم٤مُمالً  ًمٞمٙمقن شمِمٝمد: يمؾ ذم يم٤مُمٚم٦م



 488   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 - اًمتِمٝمديـ ذم - ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف اًمتٍميح ومٞمف طمديث٤مً  وضمدت صمؿ

  . قمقاٟم٦م أيب قمٜمد
 ([3/914) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة زيادة عدم حديث ضعػ

 إول التشفد

دِ  قمغم اًمريمٕمتلمِ  ذم يزيدُ  ٓ يم٤منَ »  .ُمٜمٙمرش. اًمتََِّمٝمُّ

 [:اإلمام قال]

 ذم اًمِمٞمقخ سمٕمض سمٕمده أيت ُمًٕمقد اسمـ وسمحدي٨م احلدي٨م هبذا متًؽ وىمد

 يمت٥م يمام! إول اًمتِمٝمد ذم - ملسو هيلع هللا ىلص - اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة شمنمع ٓ أنف قمغم اًمًٕمقدي٦م

 ُمع زم يتٞمن ٓ مم٤م وهذا اجلقاب، وـم٤مًم٤ٌم 0415/  3/  25 سمت٤مريخ سمٕمْمٝمؿ إزم

 اًمقىم٧م، ًمْمٞمؼ قمٜمٝم٤م: ًمإلضم٤مسم٦م قمٜمدي ؾمٌٞمؾ وٓ يمثػمة، اًمتحريري٦م وم٤مٕؾمئٚم٦م إؾمػ:

 يمٜم٤م ُم٤م سم٘مل يٚمٞمف: واًمذي احلدي٨م وٕمػ قمرف وإذا. اعمًتٕم٤من واهلل. اًمٞمد وصم٘مؾ

 ؾم٤مح٤مً  شمِمٝمد يمؾ ذم - ملسو هيلع هللا ىلص - قمٚمٞمف اًمّمالة ذقمٞم٦م طمقلش اًمّمالة صٗم٦م» ذم ـمٌٕمٜم٤مه

 هذا قمغم اًمقىمقف سمٕمد إٓ ذًمؽ يٙمـ ومل اًمٕم٤معملم، رب هلل واحلٛمد اقمؽماض، أي ُمـ

 اًمذي إصؾ ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وقمٚم٦م، وٕمػ ُمـ ومٞمٝمام ُم٤م وقمغم يٚمٞمف اًمذي ويمذا احلدي٨م

 اؾمتدريمٜم٤مه ُم٤م إٓ إول، ذم ًمٞمس ُم٤م ومٞمف يقضمد وم٘مٚمام ًمف: يمخالص٦م اًمّمالة صٗم٦م يٕمتؼم

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل سمٕمد

 (.262-260/ 02/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إول التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة مرشوعقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]



ول   489 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 إول اًمتِمٝمد وُمـ

 قمٚمٞمف صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٜم٘مؾ مل: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: »ومٞمف اًمتخٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب ذم ىمقًمف

 قمٛمقُم٤مت ُمـ ومٝمٛمف وم٢مٟمام ذًمؽ اؾمتح٥م وُمـ... إول اًمتِمٝمد ذم آخف وقمغم

 ش.إظمػم سم٤مًمتِمٝمد وشم٘مٞمٞمده٤م ُمقوٕمٝم٤م شمٌٞملم صح ىمد وإـمالىم٤مت

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر واعمٓمٚم٘م٤مت اًمٕمٛمقُم٤مت ًمت٘مٞمٞمد يّمٚمح احلج٦م سمف شم٘مقم دًمٞمؾ ٓ: ىمٚم٧م

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م اعمخ٤مًمٗمقن سمف اؾمتدل ُم٤م وأىمقى قمٛمقُمٝم٤م قمغم ومٝمل إول سم٤مًمتِمٝمد

 اؾمتقرم وىمد اعم١مًمػ ذيمره يمام ٟٓم٘مٓم٤مقمف اإلؾمٜم٤مد صحٞمح همػم وهق اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر

 اًمّمالة ذم إومٝم٤مم ضمالء» ذم قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م هل٤م ُم٤م وسملم اًمٗمري٘ملم أدًم٦م اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ

 .رضمحٜم٤مه ُم٤م صقاب ًمؽ ئمٝمر ومراضمٕمفش إن٤مم ظمػم قمغم

 وقمغم قمٚمٞمف صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٜم٘مؾ مل: »اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمٓمٚمؼ يٜمٗمل ُم٤م قمغم وىمٗم٧م صمؿ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىمقل وهقش إول اًمتِمٝمد ذم آخف

 ُمـ يٌٕمثف أن ؿم٤مء ومٞمام اهلل ومٞمٌٕمثف وـمٝمقره ؾمقايمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ٟمٕمد يمٜم٤م: »اًمٚمٞمؾ

 ومٞمدقمق اًمث٤مُمٜم٦م قمٜمد إٓ ومٞمٝمـ جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت شمًع يّمكم صمؿ ويتقو٠م ومٞمتًقك اًمٚمٞمؾ

 ويّمكم رسمف حيٛمد صمؿ ومٞم٘مٕمد اًمت٤مؾمٕم٦م يّمكم صمؿ يًٚمؿ وٓ يٜمٝمض صمؿ ٟمٌٞمف قمغم ويّمكم رسمف

 .احلدي٨م.. يًٛمٕمٜم٤م شمًٚمٞمام يًٚمؿ صمؿ ويدقمق ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم

ٟم٦م أبق أظمرضمف  071/  2ش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم وهق 324/  2ش صحٞمحف» ذم قمقا

 .ًمٗمٔمف يًؼ مل ًمٙمٜمف

 صغم يمام إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص ذاشمف قمغم صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٗمٞمف

 إن: ي٘م٤مل وٓ سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م وقمض وم٤مؾمتٗمده٤م قمزيزة وم٤مئدة وهذه أظمر اًمتِمٝمد ذم

 دون همػمه٤م ذم ذع صالة ذم ذع ُم٤م أن إصؾ: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م اًمٚمٞمؾ صالة ذم هذا

 . اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اًمٗمرق ادقمك ومٛمـ ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْم٦م سملم شمٗمريؼ

 ([224) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 491   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إول التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة مرشوعقة

 ومٞمجٚمس: اًمث٤مُمٜم٦م، قمٜمد إٓ ومٞمٝمـ جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت صمامين صكمِّ : ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ

 وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٛمٕمٜم٤م، شمًٚمٞمامً  يًٚمؿ صمؿ يدقمق، صمؿ وضمؾ، قمز اهلل ومٞمذيمر

َـّ  ومٚمام ي٤مسُمٜمَلَّ  ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ومتٚمؽ ريمٕم٦م: يّمكم صمؿ يًٚمِّؿ، سمٕمدُم٤م ضم٤مًمس  أؾم

 سمٕمدُم٤م ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم وصغم سمًٌع، أوشمر اًمٚمَّْحؿ: وأظمذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل 

 .احلدي٨م...يًّٚمؿ

. سمف. .. قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م: حيٞمك صمٜم٤مش: 6/53» أمحد أظمرضمف واحلدي٨م

ٟم٦م أبق وأظمرضمف : ىم٤مل قمٗم٤من سمـ قمكم سمـ احلًـ طمدصم٤مش: 2/323ش »صحٞمحف» ذم قمقا

ُف،:. .. -يدقمق صمؿ: ىمقًمف سمٕمد -وزاد سمف:. .. سمنم سمـ حمٛمد صمٜم٤م  صمؿ ٟمٌٞمف، قمغم ويّمكم َرسمَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌئف قمغم ويّمكم رسمف حيٛمد صمؿ ومٞم٘مٕمد، اًمت٤مؾمٕم٦م، يّمكم صمؿ يًٚمؿ، وٓ يٜمٝمض

 . ..يًٚمؿ صمؿ ويدقمق،

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م وهل قمزيزة، وم٤مئدة وومٞمف. صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .إول اًمتِمٝمد

 (91-89/ 5) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 ذلؽ يف بعضفؿ وتقشع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة صقغ كثرة

 سمٕمض مجٕمٝم٤م طمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم يمثػمة صٞمغ ضم٤مءت ىمد أنف اقمٚمؿ

 واًم٤ٌمىمل وصمالصمقن، ؾم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜمٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م: وأرسمٕملم صمامٟمٞم٤مً  ومٌٚمٖم٧م اعمت٘مدُملم

 067ش »إبرار ٟمزل» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ ُمٜمٝم٤م أورد وىمد. واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمـ

 شمقؾمٕمقا  ىمد أهنؿ أرى وًمٙمٜمل واطمدة، إٓ ُمرومققم٦م يمٚمٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م، صمالصملم ٟمحقش 070 -

 يمام - شمّمح ٓ وٕمٞمٗم٦م رواي٤مت ذًمؽ أثٜم٤مء ذم ذيمروا وم٘مد قمٜمف: همٜمك ذم يم٤مٟمقا  سمام ذًمؽ ذم

 سمؾ قمٜمٝم٤م، يٖمٜمل ُم٤م اًمّمحٞمح وذم ،-شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف ؾمٞم٠ميت

 هذا وًمٞمس ويمٞمٗمٞم٤مت، صٞمغ قمدة واطمد صح٤ميب قمـ اًمقاطمدة اًمرواي٦م ُمـ اؾمتخرضمقا 



ول   490 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 إمم ووٛمف سم٤مًمزائد، إظمذ يٜمٌٖمل ومٙم٤من اًمرواة، اظمتالف ُمـ ذًمؽ ٟمِم٠م وم٢مٟمام سمجٞمد:

 ذًمؽ ذم إُمثٚم٦م سمٕمض قمغم اًمتٜمٌٞمف وؾمٞم٠ميت. - اًمٙمت٤مب هذا ذم صٜمٞمٕمٜم٤م هق يمام - إصؾ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 ([3/903) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ٕصحابف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عؾؿفا التل الصالة صقغ

 :  ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٞمغ ُمـ أنقاقم٤مً  وقمٚمٛمٝمؿ

 آل قمغم صٚمٞم٧م يمام وذريتف: أزواضمف، وقمغم سمٞمتف، أهؾ وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا» -0

 يمام وذريتف: أزواضمف، وقمغم سمٞمتف، أهؾ وقمغم حمٛمد، قمغم وسم٤مرك. جمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ،

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٗمًف هق سمف يدقمق يم٤من وهذاش. جمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ، آل قمغم سم٤مريم٧م
. ُمالئٙمتف قمٜمد قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه: ٟمٌٞمف قمغم اهلل صالة ُمٕمٜمك: اًمٕمٚمامء ىم٤ملش صؾ مهللا»

 اًمدقم٤مء: أدُمٞملم صالة وُمٕمٜمك. وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف اًمدقم٤مء: قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م صالة وُمٕمٜمك

 ُمـ اعمح٘م٘مقن اًم٘مقل هذا رد وىمد. اًمرمح٦م: اًمرب صالة: وىمٞمؾ. ُٕمره واًمتٕمٔمٞمؿ

 .شاجلالء» يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىمٌٚمف اًمٕمً٘مالين، طمجر اسمـ يم٤محل٤مومظ اًمٕمٚمامء:
 سملم ومرق ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن: أوهل٤م وضمٝم٤ًم: قمنم مخ٦ًم ذًمؽ َوْٕمِػ  سمٞم٤من ذم ؾم٤مق وىمد

ِ ▬ وم٘م٤مل ورمحتف: قم٤ٌمده قمغم صالشمف ـَ  َوسَمنمِّ ٤مسمِِري ـَ . اًمّمَّ ِذي ٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿ إَِذا اًمَّ ِّمٞم  ىَم٤مًُمقا  ُمُّ

  إِٟم٤َّم
ِ
َّ
ِ
ـ َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأوئَلَِؽ . َراضِمٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل ِؿْ  ُمِّ هبِّ  ُهؿُ  َوُأوئَلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ  رَّ

. اًمٕمٓمػ أصؾ هذا شمٖم٤مُيَرمه٤م، ذًمؽ ٣موم٤مىمت اًمّمالة: قمغم اًمرمح٦م ومٕمٓمػ♂. اعمُْٝمَتُدونَ 

 اًمٙمالم، أومّمح قمٚمٞمف حيٛمؾ ٓ ٟم٤مدر ؿم٤مذ ومٝمقش: َوَُمٞمْٜم٤مً  يمذسم٤مً  ىمقهل٤م أخٗمك» و: ىمقهلؿ وأُم٤م

 .اًمٙمذب ُمـ أظمص اعملم أن ُمع

 ذومف وإفمٝم٤مر سمف، واًمٕمٜم٤مي٦م اًمرؾمقل، قمغم اًمثٜم٤مء هق: اًمّمالة ومٛمٕمٜمك: »ىم٤مل

 ش.اًمٕمرب قمٜمد اعمٕمروف هق يمام وطمرُمتف: وومْمٚمف

ك: أي. وزُمزُم٤م قمٚمٞمٝم٤م صغّم  ُذيمِرت وإن»: ىم٤مل  شمٕمرف وٓ. وُمدطمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمرَّ



 492   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ش ش.رمحف» سمٛمٕمٜمكش قمٚمٞمف صغم» ىمط اًمٕمرب

: اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب قمـ شم٘مدم ُم٤م إىمقال وأوممش: »00/031ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

: قمٚمٞمف وهمػمه اعمالئٙم٦م وصالة. وشمٕمٔمٞمٛمف قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه: ٟمٌٞمف قمغم اهلل صالة ُمٕمٜمك أن

د شمٕم٤ممم، اهلل ُمـ ًمف ذًمؽ ـمٚم٥م  .شاًمّمالة أصؾ ـمٚم٥م ٓ اًمزي٤مدة: ـمٚم٥م: واعمرا
 .شىمرسم٤مه وذوو قمِمػمشمف، هؿ: اًمرضمؾ أهؾش: »اًم٘م٤مُمقس» ذمش سمٞمتف أهؾ»

. أهؾ: أل أصؾ وم٢من واطمد: واعمٕمٜمك. أل ذيمر إظمرى اًمّمٞمغ وذم: ىمٚم٧م

 وٓش. آل: »وم٘مٞمؾ أُمث٤مهل٤م: ىمٞم٤مس قمغم ؾمٝمٚم٧م صمؿش. َأْأل: »ومّم٤مرت مهزة: اهل٤مء ُأبدًم٧م

 ذم يمام. أهٚمف: ي٘م٤مل يمام اإلؾمٙم٤مف، آل: ي٘م٤مل ومال هم٤مًم٤ًٌم: ذف ومٞمف ومٞمام إٓ يًتٕمٛمؾ

 .أجْم٤مً ش اًم٘م٤مُمقس»

 هذا أل: أصؾ ذم ىمقًملمش 035 - 033 صش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد

 ص٤مطم٥م وذيمره. أول: أصٚمف أن: اًمث٤مين واًم٘مقل. ذيمره٤م وضمقه ُمـ ووٕمٗمف أطمدمه٤م،

 .واًمالم واًمقاو اهلٛمزة سم٤مب ذمش اًمّمح٤مح»

 ُمـ ُمِمتؼ ه١مٓء قمٜمد وهق. أت٤ٌمقمف: أجْم٤مً  وآخف. وقمٞم٤مًمف أهٚمف: اًمرضمؾ وآل: »ىم٤مل

: وي١موهلؿ إًمٞمف، ويْم٤مومقن إًمٞمف، يرضمٕمقن اًمذيـ هؿ: اًمرضمؾ ومآُل . رضمع إذا ي١مول: آل

 هؿ: اًمرضمؾ ومآل. اًمًٞم٤مؾم٦م وهل اإلي٤مًم٦م:: وُمٜمف. إًمٞمف ُمآخٝمؿ ومٞمٙمقن يًقؾمٝمؿ:: أي

 آخِف، ذم سم٤مًمدظمقل أطمؼ ومٝمق همػمه: ُمـ سمذًمؽ أطمؼ وٟمٗمًف وي١موهلؿ، يًقؾمٝمؿ اًمذيـ

 شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش اًمٗمت٤موى» ذم وٟمحقهش. ومٞمٝمؿ داظمؾ هق سمؾ سمآخف: خمتص إٟمف: ي٘م٤مل ٓ وًمٙمـ

 ش. 0/063»

 ِترم اًمذيـ أهنؿ: أصحٝم٤م أىمقال: أرسمٕم٦م قمغم حمٛمد سمآل اعمراد ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 ذم ذًمؽ قمغم اًمٙمالم سمًط وىمد. شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٚمامء سملم اظمتالف قمغم. اًمّمدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 ش. 051 - 038ش »اجلالء»

 ضم٤مء وهب٤م أومّمح، وإولش. زوضم٦م» مجع: ي٘م٤مل وىمدش. زوج» مجعش أزواضمف»

ـْ : ▬ٔدم شمٕم٤ممم ىم٤مل اًم٘مرآن:  دظمؾ اًماليت ملسو هيلع هللا ىلص وأزواضمف♂. اجلَٜم٦َّمَ  َوَزْوضُمَؽ  َأن٧َم  اؾْمُٙم



ول   493 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 :قمنمة إطمدى هبـ

 .اهلجرة ىمٌؾ صمالث ؾمٜم٦م ُم٤مشم٧م. ظمقيٚمد سمٜم٧م ظمدجي٦م -0 
 .اهلجرة سمٕمد أرسمع ؾمٜم٦م ُم٤مشم٧م. اهلالًمٞم٦م ظمزيٛم٦م سمٜم٧م زيٜم٥م -2

 ش. 21 ؾمٜم٦م» ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م -3
 ش. 27 ؾمٜم٦م» اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمٜم٧م طمٗمّم٦م -4
 ش. 44 ؾمٜم٦م» ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم أم: رُمٚم٦م -5

 ش. 51 ؾمٜم٦م» اعمُّْمَٓمٚمِِ٘مّٞم٦م احل٤مرث سمٜم٧م ضمقيري٦م -6
 ش. 50 ؾمٜم٦م» اهلالًمٞم٦م احل٤مرث سمٜم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م -7
 ش. 52 ؾمٜم٦م» طُمَٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م -8

 ش. 54 ؾمٜم٦م» َزُْمَٕم٦م سمٜم٧م ؾمقدة -9
 ش. 58 ؾمٜم٦م» سمٙمر أيب سمٜم٧م قم٤مئِم٦م -01
 آظمر ومٝملش. 62 ؾمٜم٦م» اعمخزوُمٞم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م أُمٞم٦م أيب سمٜم٧م ؾمٚمٛم٦م أم: هٜمد -00

 .ُمقشم٤مً  ٟم٤ًمئف
 سمٜم٧م وزيٜم٥م ظمدجي٦م همػم ُذيمرن: َُمـ وهـ اشمٗم٤مىم٤ًم، ُمٜمٝمـ شمًع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص شمقذم وىمد

 ومٚمػماضمع ظمّمقصٞم٤مهتـ: ُمـ ورء شمرامجٝمـ قمغم آـمالع ؿم٤مء وُمـ. ظمزيٛم٦م

 ش. 072 - 054ش »اجلالء»
 أن إٓ. وأفمٝمرهؿ ٟمنمهؿ: أيش. اخلٚمؼ اهلل ذرأ» ُمـ اعمٕمجٛم٦م: سمْمؿش ذريتف»

َٚم٧م اهلٛمزة ش اجلالء» ذم يمام - اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ذم إصح هق هذا. آؾمتٕمامل ًمٙمثرة ؾُمٝمِّ

 .وأوٓدهؿ إوٓد وهل -ش 073 - 072»
 وم٠مث٧ٌم طمٜمٞمٗم٦م: وأيب اًمِم٤مومٕمل سملم ظمالف ومٞمف اًمٌٜم٤مت؟ أوٓد ومٞمٝم٤م يدظمؾ وهؾ

 ُمـ ٟمًٌف اٟم٘مٓمع ُمـ يمؾ: »وم٘م٤مل رواي٦م: ذم أمحد وشمقؾمط أظمر، وٟمٗم٤مه إول، ذًمؽ



 494   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ش.وأُمف أبٞمف ُم٘م٤مم اًمٜم٥ًم ذم أُمف ىم٤مُم٧م همػمه: أو سمٚمِٕم٤منٍ  إُم٤م إب ضمٝم٦م

. وهمػمه ُمًٕمقد اسمـ وىمقلِ  اًمٜمّمقص ُم٘مت٣م وهقش:  »077» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .ومراضمٕمف. ذًمؽ وضمف سملم صمؿش. سم٤مًمّمح٦م ًمف يِمٝمد واًم٘مٞم٤مس

 اعمذيمقر اخلالف َيِردُ  ومال اشمٗم٤مىم٤ًم: وٟمًٚمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م أوٓد هٜم٤م سم٤مًمذري٦م واعمراد هذا،

 .ومٞمف
 ًمف طمّمٚم٧م ُمـ وهق. ُمٜمف وأبٚمغ حمٛمقد،: سمٛمٕمٜمكش احلٛمد» ُمـ ومٕمٞمؾ، هقش محٞمد»

 .أيمٛمٚمٝم٤م احلٛمد صٗم٤مت ُمـ
 ُمًتٚمزم وهق. اًمنمف ذم يَمُٛمَؾ  َُمـ صٗم٦مُ  وهق ،شاعمجد» ُمـ ومٝمقش: اعمجٞمد» وأُم٤م

 .اإليمرام صٗم٦م قمغم يدل احلٛمد إن يمام واجلالل، ًمٚمٕمٔمٛم٦م

 اهلل شمٙمريؿُ  اعمٓمٚمقَب  أن: اًمٕمٔمٞمٛملم آؾمٛملم هبذيـ اًمدقم٤مء هذا ظمتؿ وُمٜم٤مؾم٦ٌم

 ذًمؽ ومٗمل واعمجد: احلٛمد ـمٚم٥م يٚمزم مم٤م وذًمؽ شم٘مريٌف، وزي٤مدة قمٚمٞمف، وصمٜم٤مؤه ًمٜمٌٞمف،

 .ًمف يم٤مًمتذيٞمؾ هق أو ًمٚمٛمٓمٚمقب، يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ أهنام إمم إؿم٤مرة

 يمريؿ اعمؽمادوم٦م، اًمٜمٕمؿ ُمـ واعمجد احلٛمد سمف شمًتقضم٥م ُم٤م وم٤مقمؾ أنؽ: واعمٕمٜمك

 ش. 00/036ش »اًمٗمتح» ذم يمذا. قم٤ٌمدك مجٞمع إمم اإلطم٤ًمن سمٙمثرة
: وي٘م٤مل سمذًمؽ، اًمدقم٤مء: واًمتؼميؽ. واًمزي٤مدة اًمٜمامء: وهل :شاًمؼميم٦م» ُمـش سم٤مرك»

 .ًمف وسم٤مرك قمٚمٞمف، وسم٤مرك ومٞمف، وسم٤مرك اهلل، سم٤مريمف
 وإداُمتف، إسمراهٞمؿ، ٔل أقمٓم٤مه ُم٤م اخلػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص إقمٓم٤مءه يتْمٛمـ اًمدقم٤مء ومٝمذا

َؾ  وىمد. اًمؼميم٦م طم٘مٞم٘م٦م هذا. وزي٤مدشمف ًمف، وُمْم٤مقمٗمتف ًمف، وصمٌقشمف  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ وَمّمَّ

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمفش. 205 - 215ش »اجلالء»
 ([3/903) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   495 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ثاكقة صقغة

 آلِ [ وقمغم إسمراهٞمَؿ،] قمغم صٚمٞم٧َم  يمام حمٛمٍد: آل وقمغم حمٛمٍد، قمغم صؾِّ ! مهللا»

 .جمٞمدٌ  محٞمدٌ  إٟمؽ إسمراهٞمَؿ،
 آلِ [ وقمغم إسمراهٞمَؿ،] قمغم سم٤مريم٧َم  يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم سم٤مرك! مهللا

 .شجمٞمدٌ  محٞمدٌ  إٟمؽ إسمراهٞمَؿ،

 ([3/908) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ثالثة صقغة

 وآلِ ] إسمراهٞمَؿ، قمغم صٚمٞم٧َم  يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم صؾِّ ! مهللا»

 .جمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ ،[إسمراهٞمؿَ 
 إسمراهٞمَؿ، آلِ [ و إسمراهٞمَؿ،] قمغم سم٤مريم٧َم  يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم وسم٤مرك

 .شجمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ
 ([3/921) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 رابعة صقغة

[ آلِ ]  قمغم صٚمٞم٧َم  يمام حمٛمٍد: آل وقمغم ،[إُملِّ  اًمٜمٌلِّ ]  حمٛمدٍ  قمغم صؾِّ  مهللا»

 .إسمراهٞمؿَ 

[ آلِ ] 4 قمغم سم٤مريم٧َم  يمام حمٛمٍد: آل وقمغم ،[إُمّل  اًمٜمٌل]  حمٛمدٍ  قمغم وسم٤مركْ 

 .شجمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ اًمٕم٤معملم ذم إسمراهٞمَؿ،
 [3/923) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 496   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 خامسة صقغة

 .إسمراهٞمؿَ [ آل]  قمغم صٚمٞم٧م يمام ورؾمقًمِؽ: قمٌِدك حمٛمدٍ  قمغم صؾِّ  مهللا»

 قمغم سم٤مريم٧َم  يمام :[حمٛمدٍ  آلِ  وقمغم] ،[ورؾمقًمِؽ قمٌِدك] حمٛمدٍ  قمغم وسم٤مركْ 

 .[شإسمراهٞمؿَ  آلِ  وقمغم] إسمراهٞمَؿ،
 ([3/924) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 شادشة صقغة

 .إسمراهٞمؿَ [ آلِ ] قمغم صٚمٞم٧َم  يمام وذّرّيتِف: أزواضِمِف،[ قمغم]و حمٛمٍد، قمغم صؾِّ  مهللاَّ »

 إٟمؽ إسمراهٞمَؿ،[ آلِ ]  قمغم سم٤مريم٧َم  يمام وذّرّيتِف: أزواضِمِف،[ قمغم]و حمٛمٍد، قمغم وسم٤مركْ 

 .شجمٞمد محٞمدٌ 
 دم٥م: ٓ أل قمغم اًمّمالة أن قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل: »احل٤مومظ ىم٤مل

 همػم سم٤مٔل اعمراد يٙمقن أن خيٚمق ٓ ٕنف وٕمٞمػ: وهق. احلدي٨م هذا ذم ًمً٘مقـمٝم٤م

 قمغم آؾمتدٓل يٜمٝمض ٓ ُمٜمٝمام يمؾ شم٘مدير وقمغم. وذريتف أزواضمف أو وذريتف، أزواضمف

 :اًمقضمقب قمدم

 احلدي٨م هذا ذم وًمٞمس احلدي٨م، هذا همػم ذم سمذًمؽ إُمر ومٚمثٌقت إول: قمغم أُم٤م

 سمـ حمٛمد سمـ سمٙمر أيب قمـ ـم٤موس اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمرزاق قمٌد أظمرج سمؾ ُمٜمف: اعمٜمع

 حمٛمد، قمغم صؾ: »سمٚمٗمظ اعمذيمقر احلدي٨م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ قمـ طمزم سمـ قمٛمرو

 .شوذريتف وأزواضمف، سمٞمتف، وأهؾ
 اًمٌٞم٧م، أهؾ ُمـ إزواج أن قمغم اًمٌٞمٝم٘مل سمف واؾمتدل. ومقاوح اًمث٤مين: قمغم وأُم٤م

ُ  ُيِريدُ  إِٟمَّاَم : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وأجده ضْمَس  قَمٜمُٙمؿُ  ًمِٞمُْذِه٥َم  اّللَّ ٌَٞم٧ِْم  َأْهَؾ  اًمرِّ  ♂ ش. اًم

 .ش044ش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ سملم يمام - صحٞمح اًمٌٞمٝم٘مل اؾمتدٓل: ىمٚم٧م



ول   497 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 أجْم٤ًم، ومّمقاب. أل ذيمر ُمـ اعمٜمع قمغم يدل ٓ احلدي٨م إن: احل٤مومظ ىمقل وأُم٤م

 أل أن أؾم٤مس ومٕمغم ٓ؟ أم ذيمره جي٥م هؾ: هق سمؾ اًمٜمزاع: ُمقوع هق هذا ًمٞمس ًمٙمـ

 أل، ذيمر وضمقب قمدم قمغم ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح وم٤محلدي٨م وذريتف: أزواضمف همػم هؿ

 سمقاضم٥م ًمٞمس ذًمؽ أن قمغم ويدل آؾمتح٤ٌمب، قمغم يدل إطم٤مدي٨م أيمثر ذم ووروده

٤مك ذًمؽ ومٚمٕمؾ واًمذري٦م: إزواج وٓ أل ومٞمف يذيمر مل وم٢مٟمف اخل٤مُمُس: اًمٜمقعُ  ًَ  ُمـ ُِم

 دقمقاهؿ ًمٙمـ ،- يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م - آخف دون ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز إمم ذه٥م

ش! أضمزأه حمٛمد: قمغم صؾ! مهللا: ىم٤مل ًمق: »ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ احلدي٨م: يٗمٞمده مم٤م أقمؿ

 إي٤مٟم٤م: قمٚمٛمٝم٤م اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٗم٤مت ُمـ صٗم٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد مل اًم٘مدر وهذا

 .ذًمؽ وم٤مقمٚمؿ. قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمقضمف هذا قمغم ومدقمقاهؿ

 ([3/925) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 شابعة صقغة

 يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم وسم٤مركْ  حمٛمٍد، آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم صؾِّ  مهللاَّ »

 .شجمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ إسمراهٞمَؿ، وآلِ  إسمراهٞمَؿ، قمغم وسم٤مريم٧َم  صٚمٞم٧َم 
 ُم٤م وهق إسمراهٞمؿ، وآل إسمراهٞمؿ سملم اجلٛمعَ  ومٞمف وم٢من اًم٘مٞمؿ: اسمـ قمغم طمج٦م واحلدي٨م

 أطمٌٌٜم٤م وإٟمام ؾمٚمػ، ومٞمام ُمقؾمٕم٤مً  قمٚمٞمف رددٟم٤م وىمد ًمِمٞمخف، شمٌٕم٤مً  اًم٘مٞمؿ اسمـ صمٌقشمف أنٙمر

 .هٜم٤م ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة
 ([3/926) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السحؿ حؽؿ

 :[ذًمؽ ذم اًمقارد احلدي٨م وٕمػ أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

ش: 2/270ش »اًمؽمُمذي ذح ذم إطمقذي قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق ىم٤مل

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم ومٞمزيد زيد: أيب اسمـ ذيمره ُم٤م إمم أطمد يٚمتٗم٧م أن ُمـ طمذارِ  طمذارِ »



 498   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمدقم٦م: ُمـ ىمري٥م وم٢مهن٤م. حمٛمداً  وارطمؿ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

د أن جيقز وٓ قمٚمٞمف، واؾمتدراك ًمف، اؾمت٘مّم٤مر ومٞمٝم٤م وم٤مًمزي٤مدة سم٤مًمقطمل: اًمّمالة  قمغم يزا

 .شوىم٧م يمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يؽمطمؿ أن جيقز إٟمف سمؾ طمرف، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 جيقز ومال وٕمٞمػ: أنف قمٚمٛم٧م وىمد هذا، هريرة أيب سمحدي٨م سمٕمْمٝمؿ وشمٕم٘مٌف

 ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أوم٤مده ُم٤م وهق قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ أصؾ خم٤مًمٗم٦م ذم ؾمٞمام ٓ سمف، آطمتج٤مج

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. رد ومٝمق أُمرٟم٤م: قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمالً  قمٛمؾ

 ([3/931) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ة َفقائد   الةِ  يف مفؿَّ ة كبلر  عذ الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص إ مَّ

 :شصٚمٞم٧م يمام: »ىمقًمف ذم اًمتِمٌٞمف وضمف
 ُمع إًمخ،. ..ش صٚمٞم٧م يمام: »ىمقًمف ذم اًمتِمٌٞمف وضمف قمـ اًمٕمٚمامء سملم اًم١ًمال اؿمتٝمر

ٌَّف أن اعم٘مرر أن  وطمده ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  إن إذ قمٙمًف: هٜم٤م واًمقاىمع. سمف اعمِمٌف دون اعمِم

 آل ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف أوٞمػ وىمد ؾمٞمام وٓ ٟمٗمًف، إسمراهٞمؿ ومٞمٝمؿ سمام إسمراهٞمؿ آل ُمـ أومْمؾ

 طمّمٚم٧م صالة يمؾ ُمـ أومْمؾ اعمٓمٚمقسم٦م اًمّمالة شمٙمقن أن أومْمؾ يمقٟمف وىمْمٞم٦م حمٛمد،

 .ِتّمؾ أو

 086ش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أورده٤م يمثػمة سم٠مضمقسم٦م ذًمؽ قمـ اًمٕمٚمامء أضم٤مب وىمد

 قمنمة ٟمحق سمٚمٖم٧م وىمدش. 036 - 00/034ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ صمؿ ،ش098 -

 وىمد وأصحٝم٤م، أىمقاه٤م وم٢مٟمف واطمدًا: ىمقًٓ  إٓ سمٕمض، ُمـ وٕمٗم٤مً  أؿمد سمٕمْمٝم٤م أىمقال،

 آل إن: ىم٤مل ُمـ ىمقل وهق ،ش0/065ش »اًمٗمت٤موى» ذم ًمِمٞمخف شمٌٕم٤مً  اًم٘مٞمؿ: اسمـ اؾمتحًٜمف

 ُمـ ؤًمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ـُمٚم٥م وم٢مذا ُمثٚمٝمؿ، حمٛمد آل ذم ًمٞمس اًمذيـ إنٌٞم٤مء ومٞمٝمؿ إسمراهٞمؿ

 ذًمؽ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ٔل طمّمؾ إنٌٞم٤مء: وومٞمٝمؿ وآخف، إلسمراهٞمؿ ُم٤م ُمثؾ قمٚمٞمف اًمّمالة

 وومٞمٝمؿ ًمألنٌٞم٤مء اًمتل اًمزي٤مدة وشمٌ٘مك إنٌٞم٤مء، ُمراشم٥م يٌٚمٖمقن ٓ وم٢مهنؿ هبؿ: يٚمٞمؼ ُم٤م

 .ًمٖمػمه حيّمؾ ٓ ُم٤م اعمزي٦م ُمـ ًمف ومٞمحّمؾ :ملسو هيلع هللا ىلص عمحٛمد إسمراهٞمؿ



ول   499 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

: ي٘م٤مل أن ُمٜمف وأطمًـ شم٘مدم، ُم٤م يمؾ ُمـ أطمًـ وهذاش: »097» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم روى يمام إسمراهٞمؿ: آل ظمػم هق سمؾ إسمراهٞمؿ، آل ُمـ هق ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ  َوآَل  َوُٟمقطًم٤م آَدمَ  اْصَٓمَٗمك اّللَّ

ِهٞمؿَ  لمَ  قَمغَم  قِمْٛمَرانَ  َوآَل  إسِْمَرا
ِ
 . [33: 3]♂ اًمَٕم٤معَم

 .إسمراهٞمؿ آل ُمـ حمٛمد: قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل
 آخف: ذم - إسمراهٞمؿ ذري٦م ُمـ هؿ اًمذيـ - إنٌٞم٤مء ُمـ همػمه أدظمؾ إذ ٟمص: وهذا

 ُمتٜم٤موًٓ ش. إسمراهٞمؿ آل قمغم صٚمٞم٧م يمام: »ىمقًمٜم٤م ومٞمٙمقن. أومم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدظمقل

 قمٚمٞمف ٟمّمكم أن اهلل أُمرٟم٤م ىمد صمؿ إسمراهٞمؿ، ذري٦م ُمـ اًمٜمٌٞملم ؾم٤مئر وقمغم قمٚمٞمف، ًمٚمّمالة

 ومٞمٝمؿ، وهق قمٛمقُم٤ًم، إسمراهٞمؿ آل ؾم٤مئر ُمع قمٚمٞمف صٚمٞمٜم٤م ُم٤م سم٘مدر ظمّمقص٤مً  آخف وقمغم

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص ًمف يمٚمف اًم٤ٌمىمل ويٌ٘مك هبؿ، يٚمٞمؼ ُم٤م ذًمؽ ُمـ   ًٔمف وحيّمؾ

 أيمٛمؾ ُمٕمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل إسمراهٞمؿ ٔل احل٤مصٚم٦م اًمّمالة أن ري٥م وٓ: »ىم٤مل

 هق اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ إُمرُ  هذا اًمّمالة ُمـ ًمف ومُٞمٓمٚم٥م دوهنؿ: ًمف احل٤مصٚم٦م اًمّمالة ُمـ

 .ىمٓمٕم٤مً  إلسمراهٞمؿ مم٤م أومْمؾ
 اًمّمالة ُمـ ًمف اعمٓمٚمقب وأن أصٚمف، قمغم وضمريف اًمتِمٌٞمف، وم٤مئدة طمٞمٜمئذٍ  وئمٝمر

 ُمثؾ هق إٟمام سم٤مًمدقم٤مء اعمٓمٚمقب يم٤من إذا وم٢مٟمف سمٖمػمه: ًمف اعمٓمٚمقب ُمـ أقمٔمؿ اًمٚمٗمظ هبذا

ٌَّف ٌَّف ُمـ ًمف ص٤مر :- ُمٜمف ٟمّمٞم٥م أوومر وًمف - سمف اعمِم  إلسمراهٞمؿ مم٤م أيمثر اعمٓمٚمقِب  اعمِم

ٌَّف ُمـ ًمف مم٤م ذًمؽ إمم واٟمْم٤مف وهمػمه،  ومٔمٝمر. ًمٖمػمه ِتّمؾ مل اًمتل احلّم٦م ُمـ سمف اعمِم

ـْ  يمؾ   وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم وذومف ومْمٚمف ُمـ هبذا  اًمالئؼ هق ُم٤م - اًمٜمٌٞمقن وومٞمٝمؿ - آخف ُِم

 ُمقضم٤ٌمشمف ُمـ وهل ًمف، وشم٤مسمٕم٦مً  اًمتٗمْمٞمؾ، هذا قمغم داًم٦مً  اًمّمالة هذه وص٤مرت سمف،

 .وُم٘متْمٞم٤مشمف
ه يمثػماً، شمًٚمٞمامً  وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل ومّمغم  قمـ ٟمٌٞم٤مً  ضمزى ُم٤م أومْمؾ قمٜم٤م وضمزا

 .أُمتف
 محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ، آل قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد: آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾِّ ! مهللا

 .شجمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ، آل قمغم سم٤مريم٧م يمام حمٛمد: آل وقمغم حمٛمد، قمغم وسم٤مرك. جمٞمد



 511   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إسمراهٞمؿ ذيمرُ  ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٞمغ ُمـ إنقاع هذه أيمثر ذم يرد مل أنف واقمٚمؿ

 .شإسمراهٞمؿ آل قمغم صٚمٞم٧م يمام: »ىم٤مل سمؾ آخف: قمـ ُمًت٘مالً  ٟمٗمًف
 .ي١موًمف ممـ همػمه يتٜم٤مول يمام يتٜم٤موًمف اًمرضمؾ آل أن سمٞم٤مٟمف: شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم

 ذمش ومالن آل: »ًمٗمظ أـمٚمؼ إذاش: »0/063ش  »اًمٗمت٤موى»  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ومالن، ومٞمف دظمؾ واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب  َوآَل  َوُٟمقطًم٤م آَدمَ  اْصَٓمَٗمك اّللَّ

ِهٞمؿَ  لمَ  قَمغَم  قِمْٛمَرانَ  َوآَل  إسِْمَرا
ِ
َّٓ : ▬شمٕم٤ممم وىمقًمف ،♂اًمَٕم٤معَم ٞمْٜم٤َمُهؿ ًُمقطٍ  آَل  إِ َحرٍ  ٟمَّجَّ ًَ  ،♂سمِ

 وُمٜمف♂. َي٤مؾِملمَ  آل قَمغَم  ؾَماَلمٌ : ▬وىمقًمف ،♂اًمَٕمَذاِب  َأؿَمدَّ  ومِْرقَمْقنَ  آَل  َأْدظِمُٚمقا : ▬وىمقًمف

 .شأورم أيب آل قمغم صؾ مهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف
  َرمْح٧َُم : ▬يم٘مقًمف :شاًمٌٞم٧م أهؾ: »ًمٗمظ ويمذًمؽ

ِ
 َأْهَؾ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوسَمَريَم٤مشُمفُ  اّللَّ

ٌَٞم٧ِْم   ♂. اًم
 قمغم صٚمٞم٧م يمام: »إًمٗم٤مظ أيمثر ذم ضم٤مء وهلذا: »ىم٤مل صمؿ. ومٞمٝمؿ داظمؾ إسمراهٞمؿ وم٢من

 .شإسمراهٞمؿ آل قمغم سم٤مريم٧م يمام: »و ،شإسمراهٞمؿ آل

 أهؾ وؾم٤مئر واًمزيم٤مة، اًمّمالة ذم إصؾ هق ٕنف ٟمٗمًف: إسمراهٞمؿ سمٕمْمٝم٤م ذم وضم٤مء

 .شمٌٕم٤مً  ذًمؽ هلؿ حيّمؾ إٟمام سمٞمتف
 .شهذيـ قمغم شمٜمٌٞمٝم٤مً  وهذا: هذا ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم وضم٤مء

 ([3/930) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وردت كام الصالة صقغ إمتام مـ بد ٓ

 أهؾ قمغم اًمّمالة يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمغ أن ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م ىمد

 ُمـ سمد ٓ سمؾ وطمده، ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة آيمتٗم٤مء يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ وآخف: ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمتف

 شم٘مٞمُّداً  وردت: يمام آظمره٤م: إمم أوهل٤م ُمـ اًمّمٞمٖم٦م إمت٤مم ُمـ سمد ٓ سمؾ إًمٞمف، أل إو٤موم٦م

 ؾم٠مخقه طملم إًمخ،. .. ش حمٛمد آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ! مهللا: ىمقًمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م قمـ



ول   510 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وهق وأظمر، إول اًمتِمٝمد سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ»

 وُمٕمٜمك خيتٚمػ، ٓ واطمد ًمٗمظ واًمث٤مٟمٞم٦م إومم ذم واًمتِمٝمد: »وم٘م٤ملش 0/012ش »إم»

 .شأظمر قمـ أطمدمه٤م جيزيف ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة اًمتِمٝمدش: اًمتِمٝمد: »ىمقزم

 .شاًمتِمٝمد قمغم اًمريمٕمتلم ذم يزيد ٓ يم٤من: »طمدي٨م وأُم٤م
 ش [ ش. 900 ص» واٟمٔمر] ،ش5806ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ُمٜمٙمر، طمدي٨م ومٝمق
 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م إٟمٙم٤مر قمغم اًمٜم٤مس سمٕمض يتجرأ  أن اًمٕمٍم هذا همرائ٥م ُمـ وإن

 ُمع ُمٕم٤ًم، آخف وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وهق أٓ صحٞمح٦م: ُمًتٗمٞمْم٦م ـمرق ُمـ

 قمجرة، سمـ يمٕم٥م ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ مجع قمـ» اًمًٜم٦م يمت٥م ذم قمٚمٞمٝم٤م ووىمقومف اـمالقمف

 هريرة، وأبق إنّم٤مري، ُمًٕمقد وأبق اخلدري، ؾمٕمٞمد وأبق اًم٤ًمقمدي، محٞمد وأبق

 قمٚمٞمؽ؟، ٟمّمكم يمٞمػ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخقا  أهنؿ أطم٤مديثٝمؿ وذم اهلل، قمٌٞمد اسمـ وـمٚمح٦م

 يمت٤مسمف ذم اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل إؾمٕم٤مف حمٛمد إؾمت٤مذ: وهق أٓ ،شاًمّمٞمغ هذه ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمٛمٝمؿ

٤َم َي٤م: ▬أي٦م أن ذًمؽ ذم وطمجتف ،ش089 - 077 صش »اًمّمحٞمح اإلؾمالم» ـَ  َأُّيُّ ِذي  اًمَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا  آَُمٜمُقا  ًْ  ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء. أطمدٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همػمَ  ومٞمٝم٤م ُيذيمر مل :♂شَم

 هٜم٤مك إنش: »079 - 078 ص» وم٘م٤مل ًمزقمٛمف: اعمخ٤مًمٗم٦م يمٚمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م رد

 صالة، يمؾ ذم اًمّمالة هذه أوضم٥م ُمـ وهٜم٤مك همػَمه، سم٤مًمٜمٌل اًمّمالة ذم أذك ُمـ

، ُم٤م جي٥م ومل ذيمٝمؿ، همػم واحلؼ  ح٤م وم٤مؾمتٛمع ي٘مقًمقن: اًمديـ ذم أئٛم٦م وه١مٓء أوضمٌقا

 .. ..شي٘مقًمقن
 ىمقًٓ  وٓ يًؼ مل وًمٙمٜمف إًمٞمف، اعمِم٤مر اًمقضمقب ٟمٗمل ذم يمثػمة أىمقآً  ؾم٤مق صمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم إًمٞمف أل وؿ جيقز ٓ وأنف! ذيم٤مً  ؾمامه ُم٤م شم٠مجٞمد ذم واطمداً 
 يم٘مقًمف قمٚمٞمف: طمج٦م اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد وهل ًمذًمؽ، اعمقمه٦م إىمقال سمٕمض ؾم٤مق وإٟمام

 همػم ُمٕملم قمغم سم٤مًمّمالة اهلل ي٠مُمر ملش: اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤ملش: »079 ص»

 .شاًمٜمٌل
 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر يٜمٗمل ومٚمٞمس يمت٤مسمف، ذم: أي اهلل: أُمر يٜمٗمل إٟمام اًم٘مقل هذا وم٢من

 .- ُمٗمّمالً  سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - ؾمٜمتف ذم - اهلل أُمر ُمـ وأُمره - سمذًمؽ



 512   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 اًمّمالة ذم اؾمتح٤ٌمسم٤مً  أل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ اًم٘مقل هذا وم٢من وسم٤مًمت٤مزم:

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمٖمػمه ذه٥م ىمد - شمٞمٛمٞم٦م اسمـ: أقمٜمل - اًم٘م٤مئؾ هذا أن شمرى أٓ :ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف

ه يمام - اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم أل ذيمر ُمنموقمٞم٦م إمم وسمٕمده ىمٌٚمف  ُم٤م سمٕمض ذم شمرا

 :شاًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج» يمت٤مسمف أن قمٜمدي يم٤من وًمق ،- شم٘مدم ومٞمامش اًمٗمت٤موى» يمت٤مسمف ُمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه

 ٓ أي٦م ذم شمذيمر مل أل قمغم اًمّمالة ويمقن. ذيمرٟم٤م ُم٤م همػم ًمٜم٤م وًمتٌلم قم٤ٌمرشمف، ًمراضمٕم٧م

 اعمًٚمٛملم قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ ٕنف وذًمؽ» اًمًٜم٦م: ذم ًمثٌقهت٤م ُمنموقمٞمتٝم٤م: قمدم ُمٜمف يٚمزم

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمٕم٤معملم: رب ًمٙمالم اعمٌلم هق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن  اًمذِّ

 َ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  . [44: اًمٜمحؾ]♂ إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزِّ
 ًم٘مقًمف ُمٜمف: ذًمؽ ىمٌقل ومقضم٥م أل، ذيمر وومٞمٝم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص سملم وم٘مد

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م: ▬شمٕم٤ممم : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،[7: احلنم]♂ وَمُخُذوهُ  اًمرَّ

 ش. 4247و 063ش»اعمِمٙم٤مة ختري٩م» ذم خمرج وهقشُمٕمف وُمثٚمف اًم٘مرآن أوشمٞم٧م إين أٓ»
 - ىمقًمف وهق قمٜمٝم٤م: اًمًت٤مر إزاطم٦م ُمـ ًمٜم٤م سمد ٓ أظمرى ًمف ؿمٌٝم٦م يمالُمف ذم ضم٤مء وىمد

 اًمٙمالم هذا ذهٜمف يٚم٘مػ ٓ همٌل أو ومٓمـ قمريب وم٠مي: »- اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ؾم٤مق أن سمٕمد

 مل ُم٤م ُمثؾ قمـ ي٠ًمخقن ومٙمٞمػ. قمٚمٛمقه إهنؿ: ىم٤مًمقا  اًمذي يم٤مًمًالم اًمّمالة وأن هيٕم٤ًم،

 .!شاهلل؟ أُمر ُم٤م سمٖمػم اهلل رؾمقل ي٠مُمر وهؾ جيٝمٚمقه،

: - شم٘مدم يمام - ُمٜمٝم٤م ٕن أل: قمغم اًمّمالة أطم٤مدي٨م رد إمم اًمٙمالم هبذا يِمػم ومٝمق

 هذا ُمثؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م حيٞمؾ ومٝمقش. قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه: ىمد اًمًالم هذا»

 ذم هق ٟم٘مٚمف يمامش. دقم٤مء هق إٟمام اهلل همػم ُمـ اًمٕمرب يمالم ذم اًمّمالة: »ٕن اًم١ًمال:

 وهذه صحٞمح٦م، همػم إطم٤مدي٨م ومٝمذه يمذًمؽ: إُمر وم٢مذش. 077 ص» اًمتٕمٚمٞمؼ

اٍب ▬ وإٟمام ومٞمف، طمج٦م ٓ ظِمَٓم٤ميب ويمالم ُمٙمِمقوم٦م، ُمٖم٤مًمٓم٦م ٌُفُ  سمِِ٘مٞمَٕم٦مٍ  يَمَنَ ًَ  اًمٔمَّْٛمآنُ  حَيْ

 أن يٜمٗمل ٓ ومذًمؽ ذيمر: ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤من وإن اًمٚمٖم٦م، ذم اًمّمالة ٕن وذًمؽ :♂َُم٤مءً 

: شمٕم٤ممم ىمقًمف أن شمرى أٓ قمٚمٞمف، يزيد أو اًمٚمٖمقي، ُمٕمٜم٤مه٤م همػم هق ذقمل ُمٕمٜمك هل٤م يٙمقن

اَلةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬  وم٤مًمّمح٤مسم٦م. اًمدقم٤مء: أي اًمٚمٖمقي: ُمٕمٜم٤مه يٗمٝمؿ أن عمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ♂ اًمّمَّ

 اًمٚمٖمقي اعمٕمٜمك ي٘مّمدوا مل قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة يمٞمػ: سم٘مقهلؿ ؾم٠مخقا  طملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض



ول   513 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ٓ اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمّمالة قمـ ؾم٠مخقا  وإٟمام ذهٜمٝمؿ، يٚم٘مٗمف اًمذي قمٜمدهؿ اعمٕمروف

 وأُمرهؿ ؾم٠مخقا، قمام ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مضم٤مهبؿ ٟمٌٞمٝمؿ: ـمريؼ ُمـ سمؾ ًمٖمتٝمؿ، ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ

 .إًمخ. ..ش حمٛمد آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا: ىمقًمقا : »سم٘مقًمف

 اًمرد صدد ذم ٟمحـ اًمذي يمٝمذا ومٞمٝم٤م وٚمٞمٕم٤مً  يم٤من ُمٝمام - اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قم٤ممل ويمؾ

 ٓ وطمده٤م اًمٚمٖم٦م وم٢من ًمٚمٙمت٤مب: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٞم٤من قمـ أخٌت٦م يًتٖمٜمل أن يٛمٙمٜمف ٓ - قمٚمٞمف

 اًمٕمرسمٞم٦م ذم هؿ ُمـ وهؿ - اًمّمح٤مسم٦م أن شمر أخؿ واًمّمقاب: اجل٤مدة قمغم ومٝمٛمف ذم شمٙمٗمل

 وم٘مد ذًمؽ؟ همػم ؾم٠مخقه يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م قمـ اًم١ًمال إمم اطمت٤مضمقا  ىمد -

 وصححف،ش سمقٓق ـمٌع -2/079» واًمؽمُمذي ،شصحٞمحٞمٝمام» ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرج

ـَ : ▬ٟمزًم٧م ح٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـش 0/444» وأمحد ِذي  اًمَّ

ْ  آَُمٜمُقا  قا  َومَل ًُ  وأجٜم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  اعمًٚمٛملم، قمغم ذًمؽ ؿَمؼَّ  :♂سمُِٔمْٚمؿٍ  إِياَمهَنُؿ َيْٚمٌِ

: ٓسمٜمف ًم٘مامن ىم٤مل ُم٤م شمًٛمٕمقا  أخؿ اًمنمك، هق إٟمام ذًمؽ: ًمٞمس: »ىم٤مل ٟمٗمًف؟ ئمٚمؿ ٓ

كْ  َٓ  سُمٜمَلَّ  َي٤م▬   شُمنْمِ
ِ
كَ  إِنَّ  سم٤ِمّللَّ ْ  .ش؟♂قَمٔمِٞمؿٌ  ًَمُٔمْٚمؿٌ  اًمنمِّ

 سمٕمْمٝمؿ أو اًمّمح٤مسم٦م قمغم خيٗمك ىمد أنف قمغم واوح دًمٞمؾ وهمػمه٤م اًم٘مّم٦م ومٝمذه

 اؾمتٖمراب - إذن - جيقز ومال هلؿ: ومٞمٌٞمٜمٝم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞم٠ًمخقن أي٤مت: سمٕمض ُمٕمٜمك

 آؾمتٖمراب هذا عمثؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م وإٟمٙم٤مر قمٜمٝمؿ، اًم١ًمال هذا ُمثؾ صدور

 .- ؾمٚمػ ومٞمام اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل صٜمع يمام -
 سم٠من شمقطمل ومٞمف اًمتل إبح٤مث يمؾ ،شاًمّمحٞمح اإلؾمالم» أؾمامه اًمذي هذا ويمت٤مسمف

 ي٘مقل شمراه وًمذًمؽ وم٘مط: واًم٘مرآن اًم٘مرآن، قمٜمده اًمٕمٛمدة وإٟمام يمثػماً، سم٤مًمًٜم٦م يٕمتد ٓ اعم١مًمػ

 ه١مٓء ُمنمب ُمـ أن قمٚمٛمٜم٤م وىمدش ىمرآٟمٞمقن ُمًٚمٛمقن ٟمحـش: »67 ص» ومٞمف ٟمٗمًف قمـ

 إؾمٜم٤مده٤م، ضمٝم٦م ُمـ صحتٝم٤م ذم ٓ ؿمٌٝم٦م، ٕدٟمك اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ردَّ ش اًم٘مرآٟمٞملم»

 ومرد اًمٙمت٤مب: هذا ذم ٟمً٘مٝمؿ قمغم[ ؾم٤مر] وىمد وُمٞمقهلؿ، ٕهقائٝمؿ عمخ٤مًمٗمتٝم٤م وًمٙمـ

 إمم سم٤مإلؿم٤مرة أن ٟمٙمتٗمل ،شاًمّمحٞمحلم» ذم ُمٜمٝم٤م يمٌػم ىمًؿ صحٞمح٦م، يمثػمة أطم٤مدي٨م

 و 042 و 007 - 006 و 86 - 85 و 36 - 35 ص: »وم٤مٟمٔمر اًمٙمت٤مب: ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م

 ش. 278 و 277 - 276 و 240 - 241 و 202 و 054 و 051 و 049



 514   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ومٞمٛمـ - يمالُمف سمٌٝمرج يٖمؽم ىمد وُمـ - اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل ي٘مقل ُم٤مذا ؿمٕمري وًمٞم٧م»

 ذم واًمّمقم اًمّمالة شمرك احل٤مئض قمغم أنٙمر أو اًمّمالة، ذم اًمتِمٝمد يٜمٙمر أن قمًك

 واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم ذيمر وإٟمام اًم٘مرآن، ذم اًمتِمٝمد يذيمر مل شمٕم٤ممم اهلل أن سمدقمقى! طمٞمْمٝم٤م؟

 احل٤مئض، قمـ واًمّمقم اًمّمالة اًم٘مرآن ذم يً٘مط مل شمٕم٤ممم وأنف! وم٘مط واًمًجقد

 قمٚمٞمف يٜمٙمرون أم إٟمٙم٤مره: ذم اعمُٜمِْٙمر هذا يقاوم٘مقن ومٝمؾ! سمذًمؽ اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م وم٤مًمقاضم٥م

 وظمرضمقا  سمٕمٞمدًا، والًٓ  وٚمقا  وم٘مد :-ٟمرضمقه ٓ مم٤م وذًمؽ- إول يم٤من وم٢من ذًمؽ؟

، ُوومِّ٘مقا  وم٘مد أظمر: يم٤من وإن! اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م قمـ  اعمٜمِٙمر: قمغم سمف ردوا ومام وأص٤مسمقا

 .ذًمؽ وضمف ًمؽ سمٞمَّٜم٤م وىمد اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل، قمغم ردٟم٤م ومٝمق
 شمًتٓمٞمع ًمـ وم٢مٟمؽ اًمًٜم٦م: قمـ ُمًت٘مالً  اًم٘مرآن ومٝمؿ ِت٤مول أن اعمًٚمؿ أُّي٤م ومحذار

 هذا اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل وم٢من أُم٤مُمؽ: اعمث٤مل وه٤مك زُم٤مٟمؽ، ؾمٞمٌقيف اًمٚمٖم٦م ذم يمٜم٧م وًمق ذًمؽ

ه وم٠من٧م احل٤مرض، اًم٘مرن ذم اًمٚمٖم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ يم٤من  ذم سمٕمٚمٛمف اهمؽمَّ  طملم وؾَّ  ىمد شمرا

 ُم٤م قمغم وإُمثٚم٦م قمروم٧م، يمام أنٙمره٤م إٟمف سمؾ سم٤مًمًٜم٦م: اًم٘مرآن ومٝمؿ قمغم يًتٕمـ ومل اًمٚمٖم٦م،

 .شاعمقومؼ واهلل يمٗم٤مي٦م، ؾمٌؼ وومٞمام ًمذيمره٤م، اعم٘م٤مم يتًع ٓ ضمداً  يمثػمة ٟم٘مقل
 ([3/933) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اإلبراهقؿقة الصؾقات يف شقدكا لػظ زيادة حؽؿ

 .اًمتِمٝمد ذم أو اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، اًمّمٚمقات ذمش ؾمٞمدٟم٤م: »ًمٗمٔم٦م زي٤مدة طمٙمؿ ذم
 اًمّمٚمقات أطم٤مدي٨م ـمرق ذم أي] ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس أنف اًم٘م٤مرئ يرى»

 ذم زي٤مدهت٤م ُمنموقمٞم٦م ذم اعمت٠مظمرون اظمتٚمػ وًمذًمؽ ،شاًمًٞم٤مدة: »ًمٗمظ[ اإلسمراهٞمٛمٞم٦م

 طمجر اسمـ احل٤مومظ رأي هٜم٤م اًمٙمرام اًم٘مراء إمم أن٘مؾ أن وأريد. .. اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات

 واًمٗم٘مف: احلدي٨م سملم اجل٤مُمٕملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر أطمد سم٤مقمت٤ٌمره ذًمؽ: ذم اًمٕمً٘مالين

 احل٤مومظ وم٘م٤مل! اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمتٕمٚمٞمؿ هذا ظمالُف  اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمت٠مظمري ًمدى ؿم٤مع وم٘مد

سمٞمكم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد  وُمـ طمجر، ٓسمـ ُمالزُم٤مً  ويم٤من -ش 835 - 796» اًمٖمرا

 اًمّمالة صٗم٦م قمـ سمحٞم٤مشمف اهلل أُمتعش طمجر اسمـ احل٤مومظ: أي» وؾمئؾ: - ٟم٘مٚم٧م ظمٓمف



ول   515 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 هؾ سمٜمدسمٞمتٝم٤م: أو سمقضمقهب٤م ىمٞمؾ ؾمقاء اًمّمالة، ظم٤مرج أو اًمّمالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 حمٛمد، ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ! مهللا: ُمثالً  ي٘مقل يم٠من سم٤مًمًٞم٤مدة: ملسو هيلع هللا ىلص يّمٗمف أن ومٞمٝم٤م يِمؽمط

 قمغم صؾ! مهللا: ىمقًمف قمغم ي٘متٍم أو. آدم وًمد ؾمٞمد قمغم أو اخلٚمؼ، ؾمٞمد قمغم أو

 قمدم أو ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمف صم٤مسمت٦م صٗم٦م ًمٙمقهن٤م اًمًٞم٤مدة سمٚمٗمظ اإلشمٞم٤من: أومْمؾ وأُّيام حمٛمد؟

 إًمٗم٤مظ اشم٤ٌمع ٟمٕمؿ:: قمٜمف اهلل ريض وم٠مضم٤مب    أصم٤مر؟ ذم ذًمؽ ورود ًمٕمدم سمف اإلشمٞم٤من

 قمٜمد ي٘مقل يٙمـ مل يمام :ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف شمقاوٕم٤مً  ذًمؽ شمرك ًمٕمٚمف: ي٘م٤مل وٓ أرضمح، اح٠مثقرة

 يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٕن٤م! ذيمر يمٚمام ذًمؽ شم٘مقل أن إمم ُمٜمدوسم٦م وأُمتف ،شملسو هيلع هللا ىلص: »ملسو هيلع هللا ىلص ذيمره

 قمـ أصم٤مر ُمـ رء ذم ٟم٘مػ ومل اًمت٤مسمٕملم، قمـ صمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ جل٤مء راضمح٤ًم: ذًمؽ

 .ذًمؽ ُمـ قمٜمٝمؿ ورد ُم٤م يمثرة ُمع ذًمؽ: ىم٤مل هلؿ اًمت٤مسمٕملم وٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد

 ًمٚمٜمٌل شمٕمٔمٞمامً  اًمٜم٤مس أيمثر ُمـ وهق درضمتف، اهلل أقمغم - اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وهذا

. ..ش حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: »ُمذهٌف أهؾ قمٛمدة هق اًمذي يمت٤مسمف ظمٓم٦ٌم ذم ىم٤مل - ملسو هيلع هللا ىلص

 ذيمره قمـ همٗمؾ ويمٚمام اًمذايمرون، ذيمره يمٚمام: »ىمقًمف وهق اضمتٝم٤مده، إًمٞمف أداه ُم٤م آظمر إمم

 .شاًمٖم٤مومٚمقن
 :شظمٚم٘مف قمدد اهلل ؾمٌح٤من: »ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ ذًمؽ اؾمتٜمٌط ويم٠منف

 ًم٘مد: »- وأـم٤مًمتف اًمتًٌٞمح أيمثرت ىمد ورآه٤م - اعم١مُمٜملم ٕم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم وم٘مد

 يٕمجٌف ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من. ذًمؽ ومذيمر ،شًمَقَزَٟمْتُٝمـ ىُمْٚم٧ِم  سمام ُوِزَٟم٧ْم  ًمق يمٚمامٍت: سمٕمدكِ  ىمٚم٧ُم 

 .اًمدقم٤مء ُمـ اجلقاُمع
 ،شاًمِمٗم٤م» يمت٤مب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٗم٦م ذم سم٤مسم٤مً  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض قم٘مد وىمد

 قمـ ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس واًمت٤مسمٕملم: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ُمرومققم٦م آصم٤مراً  ومٞمف وٟم٘مؾ

 ش. ؾمٞمدٟم٤م: »ًمٗمظ وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد
 مهللا: ومٞم٘مقل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م يٕمٚمٛمٝمؿ يم٤من أنف: قمكم طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م

ات داطمل  سمريم٤مشمؽ، وٟمقاُمل صٚمقاشمؽ، ؾمقاسمؼ اضمٕمؾ اعمًٛمقيم٤مت وسم٤مري اعَمْدطُمقَّ

 .ُأهْمٚمِؼ ح٤م اًمٗم٤مشمح ورؾمقًمؽ، قمٌدك حمٛمد قمغم ِتٞمتؽ وزائد
 واًمٜمٌٞملم اعم٘مرسملم، واعمالئٙم٦م اًمرطمٞمؿ، اًمؼم اهلل صٚمقات: ي٘مقل يم٤من أنف قمكم وقمـ



 516   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

ي٘ملم  حمٛمد قمغم! اًمٕم٤معملم رب ي٤م ؿم٤مء ُمـ ًمؽ ؾمٌح وُم٤م اًمّم٤محللم، واًمِمٝمداء واًمّمدِّ

 . احلدي٨م. .. اعمت٘ملم وإُم٤مم اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ اهلل قمٌد سمـ
 وسمريم٤مشمؽ، صٚمقاشمؽ، اضمٕمؾ مهللا: ي٘مقل يم٤من أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وقمـ

 . احلدي٨م. .. اًمرمح٦م ورؾمقل اخلػم، إُم٤مم ورؾمقًمؽ، قمٌدك حمٛمد قمغم ورمحتؽ
 ُمـ إروى سم٤مًمٙم٠مس ينمب أن أراد ُمـ: ي٘مقل يم٤من أنف اًمٌٍمي احلًـ وقمـ

 وأزواضمف وأصح٤مسمف آخف وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ومٚمٞم٘مؾ اعمّمٓمٗمك: طمقض

 .وحمٌٞمف وأؿمٞم٤مقمف وأنّم٤مره وأصٝم٤مره سمٞمتف وأهؾ وذريتف وأوٓده
 وُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ قمٚمٞمف اًمّمالة هبٞمئ٦م يتٕمٚمؼ مم٤م :شاًمِمٗم٤م» ُمـ أوصمره ُم٤م ومٝمذا

 .ذًمؽ همػمُ  ومٞمف وُذيمِرَ  سمٕمدهؿ،

 مهللا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صالشمف ذم ي٘مقل يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ورد ٟمٕمؿ:

 .احلدي٨م. .. اعمرؾمٚملم ؾمٞمد قمغم وسمريم٤مشمؽ ورمحتؽ صٚمقاشمؽ ومْم٤مئؾ اضمٕمؾ
 .ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده وًمٙمـ
 وومٞمف  سم٠مس، سمف ًمٞمس سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين أظمرضمف: أوًٓ  إًمٞمف اعمِم٤مر قمكم وطمدي٨م

يُتٝم٤م همري٦ٌم أخٗم٤مظ  .وم٤مرس سمـ احلًـ ٕيبش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومْمؾ» يمت٤مب ذم ُمنموطم٦م ُروِّ

 اًمّمالة: أومْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ًَمُٞمَّمٚمِّلَمَّ  طمٚمػ ًمق رضمالً  أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمر وىمد

 اًمذايمرون، ذيمره يمٚمام حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن اًمؼم ومٓمريؼ

 .اًمٖم٤مومٚمقن ذيمره قمـ وؾمٝم٤م

 حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: »ي٘م٤مل أن سمف اجلزم يٜمٌٖمل اًمذي واًمّمقاب: اًمٜمقوي وىم٤مل

 .احلدي٨م. ..ش إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد: آل وقمغم
 قمغم يدل ُم٤م اعمذيمقرشملم اًمٙمٞمٗمٞمتلم ذم ًمٞمس سم٠منف اعمت٠مظمريـ: ُمـ مج٤مقم٦م شمٕم٘مٌف وىمد

 ذم فم٤مهرة وم٤مٕومْمٚمٞم٦م اعمٕمٜمك: طمٞم٨م ُمـ وأُم٤م اًمٜم٘مؾ، طمٞم٨م ُمـ ومٞمٝمام إومْمٚمٞم٦م صمٌقت

 .إول



ول   517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذيمر ُمـ يمؾ أن ُمٜمٝم٤م واًمٖمرض اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُمِمٝمقرة واعم٠ًمخ٦م

 ُمٜمدوسم٦م: اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وًمق ،شؾمٞمدٟم٤م: »ُمٜمٝمؿ أطمد يمالم ذم ي٘مع مل ىم٤مـم٦ٌم: اًمٗم٘مٝم٤مء

 .شأقمٚمؿ واهلل آشم٤ٌمع، ذم يمٚمف واخلػم أهمٗمٚمقه٤م، طمتك يمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ظمٗمٞم٧م ُم٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلص شمًقيده ُمنموقمٞم٦م قمدم ُمـ اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ إًمٞمف ذه٥م وُم٤م: ىمٚم٧م
 يٜمٌٖمل اًمذي هق - احلٜمٗمٞم٦م: قمٚمٞمف اًمذي وهق اًمٙمريؿ، ًمألُمر اشم٤ٌمقم٤مً  قمٚمٞمف اًمّمالة ذم

ٌُّقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن ىُمْؾ ▬ :ملسو هيلع هللا ىلص طمٌف قمغم اًمّم٤مدق اًمدًمٞمؾ ٕنف سمف: اًمتٛمًؽ
َ  ُِتِ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ

ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ   . [30: قمٛمران آل]♂ اّللَّ
 قمغم اًمّمالة وأيمٛمؾش: »0/265ش »اًمروو٦م» ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ

 يذيمر ومٚمؿ اعمت٘مدم، اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع وومؼ آظمر إمم...ش حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وسح. - ؾمٌؼ يمام - اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق ذًمؽ ُمـ اعمٜمع إمم أؿم٤مر وىمدش ش اًمًٞم٤مدة» ومٞمف

 .آظمرون وأب٤مطمف مجع، سمذًمؽ
 ؾمٞمد هق سمؾ ؾمٞمدٟم٤م: هق ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  ٟمٌٞمٜم٤م أن سمف شمٕم٤ممم اهلل وَٟمديـ ٟمٕمت٘مده واًمذي

 يٜمِمؼ ُمـ وأول اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم آدم وًمد ؾمٞمد أن٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام أبك: أم ؿم٤مء آدُمل يمؾ

 .شُمِمٗمع وأول ؿم٤مومع، وأول اًم٘مؼم، قمٜمف
 أيب طمدي٨م ُمـش 2/541» وأمحد ،ش2/268» داود وأبق ،ش7/59» ُمًٚمؿ رواه

 .هريرة
 .وهمػمه اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 ملسو هيلع هللا ىلص ذقمف ومٞمام اًمٚمٗمٔم٦م هذه زي٤مدة ضمقاز ذم اًمٜمٔمر هق ومٞمف اًمٌح٨م يٜمٌٖمل واًمذي

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م أُمر اًمتل اإلسمراهٞمٛمٞم٦م: واًمّمٚمقات اًمتِمٝمد، صٞمغ ُمـ ُٕمتف

 ٟم٘مٓمع وم٢مٟم٤م وًمذًمؽ :- رأج٧م يمام - اًمٚمٗمٔم٦م هذه ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس خمتٚمٗم٦م، يمٞمٗمٞم٤مت

 ي٘مرسمٜم٤م مم٤م يم٤مٟم٧م ًمق اًمٚمٗمٔم٦م هذه زي٤مدة أن ٟمٕمت٘مد ٕنٜم٤م ذًمؽ: ُمـ اح٤مٟمٕملم ُمع احلؼ سم٠من

 شمريم٧م ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أُمره٤م: أهمٗمؾ وح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م ُٕمرٟم٤م زًمٗمك: اهلل إمم

 .احلدي٨م. ..ش سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ شمٕم٤ممم اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً 



 518   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ٟمٌل يٙمـ مل إٟمف: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف. -شاإلسمداع» ذم يمام- صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين رواه

 يٕمٚمٛمف ُم٤م ذ ويٜمذرهؿ هلؿ، يٕمٚمُٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل أن قمٚمٞمف طم٘م٤مً  يم٤من إٓ ىمٌكم

 .احلدي٨م. ..ش هلؿ

 .قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـش 2/090» وأمحد ،ش6/08» ُمًٚمؿ رواه
 سمف ضم٤مزُم٤مً ش 0/91ش »إطمٙم٤مم أصقل ذم اإلطمٙم٤مم» ذم طمزم اسمـ أورده وىمد

 .شهلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م أطمًـ قمغم أُمتف يدل أن ٟمٌل يمؾ قمغم طم٘م٤مً  إن: »سمٚمٗمظ

 ٓ أنف قمغم يدل اًمّمالة ذم سمتًقيده ًمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أُمره ومٕمدم يمذًمؽ: إُمر يم٤من وم٢مذا

 وٟمًٌف ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اؾمتدرك وم٘مد ذًمؽ: ومٕمؾ وُمـ سمذًمؽ، شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز

 اًمٙمٗمر ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ -ؾمٌؼ ومٞمام اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل يمام- اًم٘مّمقر إمم

 .واًمْمالل
 اًمٜم٘مص جيقز ٓ يمام قمٚمٞمٝم٤م، اًمزي٤مدة جيقز ٓ شمقىمٞمٗمٞم٦م: وإوراد إذيم٤مر وم٢من وأجْم٤م

 ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم يمام اًمًٜم٦م: ذًمؽ قمغم دلَّ  وىمد أخٗم٤مفمٝم٤م، ُمـ رء شمٖمٞمػم أو ُمٜمٝم٤م،

 ومتقو٠م ُمْمجٕمؽ: أتٞم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م

 وضمٝمل أؾمٚمٛم٧م مهللا: وىمؾ إجٛمـ، ؿم٘مؽ قمغم اوٓمجع صمؿ ًمٚمّمالة، ووقءك

 .شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م، اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م: »وومٞمف احلدي٨م،. ..ش إًمٞمؽ

 .أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: أؾمتذيمرهـ وم٘مٚم٧م: اًمؼماء ىم٤مل

 ،شسمقٓق ـمٌع - 2/241» وصححف اًمؽمُمذي، رواي٦م وذم- ٓ،: »ىم٤مل

 وسمٜمٌٞمؽ -: ىم٤مل صمؿ صدري، ذم سمٞمده ومٓمٕمـ: ىم٤ملش 2/45ش »اعمِمٙمؾ» ذم واًمٓمح٤موي

 .شأرؾمٚم٧م اًمذي
 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص رده ذم احلٙمٛم٦م ذم ىمٞمؾ ُم٤م وأوممش: »00/94ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

ر ظمّم٤مئص وهل٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م، إذيم٤مر أخٗم٤مظ أن: اًمؼماء  ومٞمج٥م اًم٘مٞم٤مس: يدظمٚمٝم٤م ٓ وأها

 قمغم ومٞمف ومٞم٘متٍم: ىم٤مل اح٤مزري: اظمتٞم٤مر وهذا سمف، وردت اًمذي اًمٚمٗمظ قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 هبذه إًمٞمف أوطمل وًمٕمٚمف احلروف، سمتٚمؽ اجلزاء يتٕمٚمؼ وىمد سمحروومف، اًمقارد اًمٚمٗمظ



ول   519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .شسمحرومٝم٤م أداؤه٤م ومٞمتٕملم اًمٙمٚمامت:
 :ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اعمروي٦م وإوراد إذيم٤مر مجٞمع ذم ُمراقم٤مهت٤م جي٥م قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة وهذه

 قمغم أنٙمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ًمٗمظ: سمتٖمٞمػمأي ومٞمٝم٤م يتٍمف وٓ يٜم٘مص، وٓ ومٞمٝم٤م يزاد ٓ أن

 أن شم٘مرر ح٤م اعمٕمٜمك: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٖمػم مل أنف ُمع ،شاًمرؾمقل: »سمٚمٗمظش اًمٜمٌل: »ًمٗمظ همػم ُمـ

 وًمٞمس - ذًمؽ أنٙمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وم٢مذا وزي٤مدة، ٟمٌل   وم٤مًمرؾمقل اًمٜمٌل، ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل

 سم٤مب ُمـ واعمٕمٜمك سم٤مًمٚمٗمظ زي٤مدة زاد ُمـ قمغم يٜمٙمر ومألن :- سمٚمٗمظ ًمٗمظ اؾمتٌدال إٓ ومٞمف

 :اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ أجْم٤مً  يدل وقمٚمٞمف أومم،
 هلل، احلٛمد: قمٓمس أن سمٕمد ىم٤مل رضمؾ قمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ أنٙمر وم٘مد

 رؾمقل قمغم واًمّمالة هلل، احلٛمد: أىمقل وأن٤م: ًمف وم٘م٤مل. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم واًمّمالة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜم٤م هٙمذا ُم٤م وًمٙمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 .اًمؽمُمذي أظمرضمف
 يتٕمٌدون يٙمقٟمقا  مل واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ هذا،

 ًمف وأيمثر ُمٜم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص ًمف شمٕمٔمٞمامً  أؿمد ىمٓمٕم٤مً  وهؿ اًمّمالة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمتًقيده شمٕم٤ممم اهلل

 ٟمص هق يمام :ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مشم٤ٌمقمف قمٛمكم وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ طمٌٝمؿ أن وسمٞمٜمٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمرق وًمٙمـ طم٤ًٌم،

ٌُّقنَ  يُمٜمتُؿْ  إِن ىُمْؾ ▬ :شمٕم٤ممم ىمقًمف
َ  ُِتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  ومٚمٗمٔمل طمٌٜم٤م: وأُم٤م♂. اّللَّ

 .ؿمٙمكم
 اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل وىمد. ٟمٗمٕمؾ أن ًمٜم٤م ومٚمٞمس سمذًمؽ: يتٕمٌدوا مل اًمًٚمػ يم٤من وم٢مذا

 .شَمٕمٌدوه٤م ومال :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة يمؾ: قمٜمف اهلل ريض

 سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يُمِٗمْٞمُتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا: وٓ اشمٌٕمقا،: قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل

 .اًمٕمتٞمؼ
 سمدون وإذيم٤مر: إوراد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح ُم٤م قمغم آىمتّم٤مر هق: اًمٕمتٞمؼ وإُمر

 ومل أرضمح، اًمقاردة أصم٤مر اشم٤ٌمع: »احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ ٟمققمٝم٤م: يم٤من ُمٝمام زي٤مدة، أدٟمك

 طمدي٨م ذم إٓ شُمرو ومل واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م قمـ - اًمًٞم٤مدة ًمٗمٔم٦م: يٕمٜمل - شمٜم٘مؾ



 501   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ش.قمٚمٞمٝمؿ ظمٗمل ح٤م ُمٜمدوسم٤ًم: يم٤من وًمق ُمًٕمقد، اسمـ قمـ وٕمٞمػ

 آشم٤ٌمع أم أطمًـ، إدب أن: وهل أصقًمٞم٦م: ُم٠ًمخ٦م ُمـ ي٘مرب وهذا» :ىم٤مل

 .شإدب إٟمف: ىمٞمؾ سمؾ اًمث٤مين: ورضمح وآُمتث٤مل؟

 قمـش 058ش »اًمٗمالح ُمراىمل» ذم اًمٓمحٓم٤موي اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف اًم٘مٞمُؾ  وهذا: ىمٚم٧م

 اعمجد قمـش 66ش »اعمٜمٞمع احلرز» ذم ٟمحقه اًمًٞمقـمل ذيمر وىمد. ًمٚمِمٝم٤مبش اًمِمٗم٤م ذح»

 .اًمٚمٖمقي

 يٙمقن أن أقم٘مؾ ٓ وم٢مين اًمٕمٚمامء: سملم آظمتالف هذا ُمثؾ وىمقع أؾمتٖمرب وأن٤م

 يٚمٞمؼ ُم٤م إدب ُمـ ومٞمف ًمٞمس آُمتث٤مل أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ٕن آُمتث٤مل: ُمـ ظمػماً  إدب

! اًمنميٕم٦م شمٖمػم إمم شم١مدي يمثػمة حم٤مذيرَ  اًم٘مقل هذا ذم وٕن ومٞمف، ُم٤م خيٗمك وٓ ملسو هيلع هللا ىلص سمف

 .اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد وذم واإلىم٤مُم٦م، إذان، ذم اًمِمٝم٤مدة: ُمثالً  ومخذ
 حمٛمداً  ؾمٞمدٟم٤م أن وأؿمٝمد: »اعمتِمٝمد ي٘مقل أن - اًم٘مقل هذا قمغم - إومْمؾ وم٢من

 ش. اهلل رؾمقُل 

: أجْم٤مً  ي٘م٤مل ومٙمذًمؽ أُمره: اُمتث٤مل ُمـ أومم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع إدب يم٤من وإذا

: ُمثالً  ي٘م٤مل أن ومٞمٜمٌٖمل أومم سم٤مب ُمـ أُمره اُمتث٤مل ُمـ أومم شمٕم٤ممم اهلل ُمع إدب إن

 شمٕمٔمٞمؿ قمغم شمدل اًمتل اًمٕم٤ٌمرات ُمـ وهمػمه٤م :شوشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد»

 اًمتٍمف، هذا يًتجٞمز اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ قم٤مىمالً  أن أقمت٘مد وُم٤م! وشمٜمزُّيف شمٕم٤ممم اهلل

: سمٛمٕم٤مروف وإظمذ اًم٘مقل، ذًمؽ سمرد يٙمقن إٟمام ذًمؽ وؾَمدُّ  شمٕم٤ممم، اهلل ديـ ذم واًمتٖمٞمػم

 اىمتّم٤مدٌ : ىم٤مل طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ اهلل ورطمؿ. إدب هق سمؾ إدب: ُمـ ظمػم آُمتث٤مل

 .سمدقم٦م ذم اضمتٝم٤مد ُمـ ظمػمٌ  ؾُمٜم٦َّمٍ  ذم
  ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ. .. ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ([3/938) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   500 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 اإلبراهقؿقة الصؾقات يف السقادة زيادة إكؽار

 [:اإلمام قال]

 .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم اًمًٞم٤مدة زي٤مدة ٟمٜمٙمر ٟمحـ

 (.406-405/ 02/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة كقػقات أفضؾ

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص سمتٕمٚمٞمٛمف واؾمُتدلش: »00/039ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ٤ملىم

 إٓ ًمٜمٗمًف خيت٤مر ٓ ٕنف قمٚمٞمف: اًمّمالة يمٞمٗمٞم٤مت أومْمؾ سم٠مهن٤م - قمٜمٝم٤م ؾم١ماهلؿ سمٕمد -

 اًمّمالة: أومْمؾ قمٚمٞمف يّمكم أن طمٚمػ ًمق: ذًمؽ قمغم ويؽمشم٥م إومْمؾ، إذف

: احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. اًمروو٦م» ذم اًمٜمقوي صقسمف هٙمذا. سمذًمؽ ي٠ميت أن اًمؼمِّ  ومٓمريؼ

 ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف هريرة: أيب طمدي٨م ذم سمام حيّمؾ اًمؼم أن اًمدًمٞمؾ إًمٞمف يرؿمد واًمذي»

. اًمٜمٌل حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ومٚمٞم٘مؾ قمٚمٞمٜم٤م: صغم إذا إورم سم٤معمٙمٞم٤مل يٙمت٤مل أن هه

 .ش إًمخ..ش 
 ص] ؾمٌؼ ومٞمام سمٞمٜم٤م يمام - سمف حيت٩م أن جيقز ٓ وٕمٞمػ: احلدي٨م هذا ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 قمٌد اًمديـ شم٤مج ىم٤مل وًمذًمؽ شمٕم٤ممم: اهلل ؿم٤مء إن اًمٜمقوي اؾمتّمقسمف ُم٤م وم٤محلؼ :-[928

 رمحف أيب ؾمٛمٕم٧مش: »0/96ش »اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت» ذم اًمًٌٙمل اًمديـ شم٘مل سمـ اًمقه٤مب

 قمغم صغم وم٘مد هب٤م: أتك وُمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م، هبذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ُصكم ُم٤م أطمًـ: ي٘مقل اهلل

 ضم٤مء ُمـ ويمؾ سمٞم٘ملم، اًمّمالة طمدي٨م ذم اًمقارد اجلزاء ًمف ويم٤من سمٞم٘ملم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ٟمّمكم يمٞمػ: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ ؿمؽ: ذم اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمّمالة إشمٞم٤مٟمف ُمـ ومٝمق همػمه٤م: سمٚمٗمظ

 .يمذا ىمقَل  هل ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالةَ  ومجٕمؾ. يمذا:. .. ىمقًمقا : »ىم٤مل قمٚمٞمؽ؟

 قمغم صغم يمام ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد قمغم يّمكم أن شمٕم٤ممم اهلل ؾم٠مل وم٘مد اًمٕمٌد: ىم٤مهل٤م وإذا: ىم٤مل

 أظمرى صالة ـمٚم٥م وم٘مد آظمر: قمٌد ىم٤مهل٤م إذا صمؿ وآخف، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ



 502   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ُمٗمؽمىم٤من :- شمِم٤مهب٤م وإن - اعمٓمٚمقسَملْمِ  أن رضورةَ  إول اًمداقمل ـمٚمٌٝم٤م اًمتل همػم

 دقمقة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إذ ُمًتج٤مسمت٤من: اًمدقمقشملم وأن اًمٓم٤مًم٥م، سم٤مومؽماق

 .احل٤مصؾ ِتّمٞمؾ يٚمزم ًمئال ذاك: ـمٚمٌف ُم٤م همػم هذا ـمٚمٌف ُم٤م يٙمقن أن سمد ومال ُمًتج٤مسم٦م،

 إسمراهٞمؿ قمغم ًمّمالشمف مم٤مصمٚم٦م صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم شمٕم٤ممم اهلل أن وم٤محل٤مصؾ

 اًمتل رسمف ُمـ قمٚمٞمف اًمّمٚمقات شمٜمحٍم ومال قمٌد: دقم٤م ويمٚمام وآخف، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 هبذه قمٚمٞمف صغم ُمـ قمدد يٜمحٍم ٓ إذ وآخف: إلسمراهٞمؿ طمّمؾ ُم٤م سم٘مدر ُمٜمٝم٤م يمؾ

 .اًمّمالة
 .شاًمّمالة هبذه اإلشمٞم٤من قمـ ًم٤ًمٟمف يٗمؽم ٓ اهلل رمحف ويم٤من
 هذه أنٗمًٝمؿ قمغم يْمٞمٕمقن اًمذيـ أوئلؽ هذا اًمًٌٙمل سمٙمالم وَمْٚمَٞمْٕمتؼِم : ىمٚم٧م

 ،- اًمّمالة ذم إٓ - اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات قمـ سم٢مقمراوٝمؿ واًمٗمْم٤مئؾ إضمقر

٤م اًمٗم٤مشمح يمّمالة ؾمٚمٓم٤من: ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م سمدقمٞم٦م سمّمٚمقات ويتٛمًٙمقن َ
ِ
 ُأهمٚمؼ، ح

ِٛمٞم٦َّم واًمّمالة اًمٜم٤مري٦م، واًمّمالة ًْ ٚمَّ  اسمـ وصالة اًمقضمقد، وطمدة ًمٗمٙمرة اعمتْمٛمٜم٦ّم اًمٓمِّ

 ذًمؽ سمٞم٤من شمقمم وىمد وإوالل، ذك ُمـ أيمثره٤م خيٚمق وٓ. يمثػم وهمػمه٤م ُمِمٞمش،

 اًمًٜم٦م هذه أضمزاء ذمش اًمٜمٌقي اهلدي» جمٚم٦م ذم اًمقيمٞمؾ اًمرمحـ قمٌد اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ

 وم٢من :ملسو هيلع هللا ىلص هبديف اًمتٛمًؽ ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م :شـمقاهمٞم٧م» قمٜمقان ِت٧م ،شـه 67»

 .اجلزاء ظمػم ضم٤مُمٕمٝم٤م اهلل ومجزى. ُمثٚمٝم٤م يُمت٥م ىمٚمام إبح٤مث هذه ُمثؾ
 ([3/946) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أخرى؛ وهبذه مرة، هبذه يمتك أن الصؾقات هذه يف السـة

 يف بقـفا جيؿع أن ٓ وغرها، والتشفدات آشتػتاح، كلدعقفَ 

 واحدة صالة

 آؾمتٗمت٤مح، يم٠مدقمٞمفَ  أظمرى: وهبذه ُمرة، هبذه ي١مشمك أن اًمّمٚمقات هذه ذم اًمًٜم٦م



ول   503 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 سمٕمض إًمٞمف ذه٥م يمام - واطمدة صالة ذم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع أن ٓ وهمػمه٤م، واًمتِمٝمدات

 ذم سمدقم٦م وذًمؽ» ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف شمرد مل سمّمٗم٦م اإلشمٞم٤من يًتٚمزم ذًمؽ وم٢من :- اعمت٠مظمريـ

 ش.اًمديـ

 ُم٤م يمؾ وي٘مقل اًمرواي٤مت، سم٠ميمٛمؾ ي٠ميت أن شمِمٝمد عمـ إومْمؾ: »إذرقمل ىم٤مل

 شمرد مل اًمتِمٝمد ذم صٗم٦م إطمداث يًتٚمزم وم٢مٟمف اًمتٚمٗمٞمؼ: وأُم٤م. ُمرة وهذا ُمرة، هذا صم٧ٌم:

 ش.واطمد  طمدي٨م ذم جمٛمققم٦م

 هذه إن: ىم٤مل وم٢مٟمف اًم٘مٞمؿ: اسمـ يمالم ُمـ أظمذه ويم٠منفش: »00/032» احل٤مومظ ىم٤مل

 قمغم صم٧ٌم ًمٗمظ يمؾ يًتٕمٛمؾ أن وإومم اًمٓمرق، ُمـ ـمريؼ ذم جمٛمققم٦م شمرد مل اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 واطمدة: دومٕم٦م اجلٛمٞمعَ  ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف ورد، ُم٤م سمجٛمٞمع اإلشمٞم٤من حيّمؾ ومٌذًمؽ طمدة:

 .شذًمؽ يٗمٕمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف اًمٔمـ قمغم اًمٖم٤مًم٥م وم٢من
 وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،ش222 - 209ش »اجلالء» يمت٤مسمف ذم هذا ذم اًم٘مقل ومّمؾ وىمد: ىمٚم٧م

 اًمتٙمٌػم ذم ًمف سمح٨م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وسمّٞمٜمف. »يمت٤مب ذم دمده شمٙم٤مد ٓ ٟمٗمٞمس،

 .ش ش69/253/0ش »جمٛمقع» اًمٕمٞمديـ ذم
 ([.3/947) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السـة ورواة احلديث أهؾ هؿ ملسو هيلع هللا ىلص عؾقف صالة ادسؾؿني أكثر

 ادطفرة

 إدقمٞم٦م ُمـ اح٠مثقر سم٤مًمٕمٚمؿ إبرار ٟمزل» يمت٤مسمف ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 واإليمث٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش وإذيم٤مر

 أهؾ هؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف صالة اعمًٚمٛملم أيمثر أن ذم ؿمؽ ٓش: »060 ص» - ىم٤مل ُمٜمٝم٤م:

 قمٚمٞمف اًمتّمٚمٞم٦م اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هذا ذم وفم٤مئٗمٝمؿ ُمـ وم٢من اعمٓمٝمرة: اًمًٜم٦م ورواة احلدي٨م

 اًمًٜم٦م، يمت٥م ُمـ يمت٤مب وًمٞمس ،ملسو هيلع هللا ىلص سمذيمره رـم٤ٌمً  ًم٤ًمهنؿ يزال وٓ طمدي٨م، يمؾ أُم٤مم

 واعم٤ًمٟمٞمد اجلقاُمع ُمـ أنقاقمٝم٤م: اظمتالف قمغم - احلدي٨م دواويـ ُمـ ديقان وٓ



 504   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إن طمتك إطم٤مدي٨م، آٓف قمغم اؿمتٛمؾ وىمد إٓ - وهمػمه٤م وإضمزاء واعمٕم٤مضمؿ

 وىمس طمدي٨م، آٓف قمنمة ومٞمف ًمٚمًٞمقـمل،ش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» يمت٤مب طمجامً  أظمٍمه٤م

 اًمٜم٤مس أومم احلديثٞم٦م واجلامقم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٕمّم٤مسم٦م ومٝمذه اًمٜمٌقي٦م، اًمّمحػ ؾم٤مئر ذًمؽ قمغم

 وٓ ،- وأُمل هق سم٠ميب - ملسو هيلع هللا ىلص سمِمٗم٤مقمتف وأؾمٕمدهؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل

 ودوٟمف سمف، ضم٤مؤوا مم٤م سم٠مومْمؾ ضم٤مء ُمـ إٓ اًمٜم٤مس ُمـ أطمد اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ذم ي٤ًموُّيؿ

صم٤ًم، شمٙمقن أن وػم سمال اًمٜمج٤مة وـم٤مًم٥م اخلػم سم٤مهمل ي٤م ومٕمٚمٞمؽ اًم٘مت٤مد، ظمرط دِّ  أو حُمَ

صملم، قمغم ُمتٓمٗمالً   قم٤مئدةشمٕمقد ُمـ ذًمؽ ؾمقى ومٞمام ومٚمٞمس. .. شمٙمـ ومال وإٓ: اعمحدِّ

 .شإًمٞمؽ
صملم ه١مٓء ُمـ جيٕمٚمٜمل أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أؾم٠مل وأن٤م: ىمٚم٧م  هؿ اًمذيـ اعمحدِّ

 اهلل ورطمؿ ذًمؽ، قمغم إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب هذا وًمٕمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل اًمٜم٤مس أومم

 :أنِمد اًمذي اًمًٜم٦م إُم٤مم أمحد: اإلُم٤مم

  ٤مرـــــــــــــــآصم ًمٚمٗمتك ٦مــــــــــاعمٓمٞمَّ  ؿــــٟمٕم             ٤مرـــــــــــــــــــــــــــــأظمٌ دـــــحمٛم اًمٜمٌلِّ  ــــــدي

  هن٤مر واحلدي٨م ًمٞمؾ وم٤مًمرأي              وأهٚمف احلدي٨م قمـ شمرهمٌـ ٓ

   أنقار هل٤م ٤مزهم٦مـــــــسم ســواًمِمٛم              اهلدى أثر اًمٗمتك ضمٝمؾ وًمرسمام
 ([3/948) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إول التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة مرشوعقة

ش. ًمٞمًٛمٕمٜم٤مه٤م سمتًٚمٞمٛم٦م واًمقشمر اًمِمٗمع سملم يٗمّمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك يم٤من: »قمٛمر اسمـ ىمقل

 .صحٞمح.  أمحد رواه

 اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: »ىم٤مل أورم أبك سمـ زرارة يرويف ؿم٤مهد وًمف

 شمقو٠م صمؿ. .. يٜم٤مم صمؿ ريمٕمتلم سمٕمد يّمغم صمؿ، اًمٕمِم٤مء يّمغم يم٤من: وم٘م٤مًم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م: وىم٤مًم٧م، اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مء وُم٤م اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ومٞمٝمـ ي٘مرأ  ريمٕم٤مت صمامن ومّمغم وم٘م٤مم

 صمؿ ومٞمتِمٝمد، ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد وم٢مٟمف اًمث٤مُمٜم٦م ذم إٓ ُمٜمٝمـ ؿمكء ذم ي٘مٕمد ومال، اًم٘مرآن ُمـ اهلل ؿم٤مء



ول   505 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ صمؿ ويدقمق ومٞمتِمٝمد جيٚمس صمؿ، واطمدة ريمٕم٦م ومٞمّمغم، يًٚمؿ وٓ ي٘مقم

 .احلدي٨مش يقىمٔمٜم٤م طمتك صقشمف هب٤م يرومع قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: واطمدة

 وىم٤مل طمٙمٞمؿ سمـ هبز طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يزيد طمدصمٜم٤مش: 6/236» أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

 . ومذيمره: ي٘مقل أورم سمـ زرارة ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أظمؼمٟم٤م: ُمرة

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ومٞمدقمق، اًمث٤مُمٜم٦م قمٜمد إٓ ومٞمٝمـ جيٚمس ٓ: »وومٞمف ٟمحقه سمف زرارة قمـ ىمت٤مدة شم٤مسمٕمف وىمد

 شمًٚمٛمٞم٦م يًٚمؿ صمؿ، اًمت٤مؾمٕم٦م يّمغم صمؿ، يًٚمؿ وٓ يٜمٝمض صمؿ، ٟمٌٞمف قمغم ويّمغم رسمف

 ش.يًٛمٕمٜم٤م

ٟم٦م أبك قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م دل :تـبقف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمغم قمقا

 .إول اًمتِمٝمد ذم

 .سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م ومٕمض يمت٤مب ذم شمراه٤م ٓشمٙم٤مد قمزيزة وم٤مئدة وهذه

 ([327) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 التشفد هذا يف الدعاء

 :047 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .سمف اهلل ومٞمدقمق إًمٞمف، أقمجٌف اًمقارد اًمدقم٤مء ُمـ اًمتِمٝمد هذا ذم يتخػم صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

َـّ  ويمذًمؽ  يمؾ ذم ىمٕمدشمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل وهمػمه، اًمتِمٝمد هذا ذم اًمدقم٤مء هلؿ ؾم

 ُمـ ًمٞمتخػمَّ  صمؿ: »ىم٤مل صمؿ آظمره٤م، إمم ومذيمره٤م...ش. هلل اًمتحٞم٤مت: وم٘مقًمقا  ريمٕمتلم:

 .شإًمٞمف أقمجٌف اًمدقم٤مء
 ([3/949) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 506   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إول التشفد يف الدعاء مرشوعقة

 هلل اًمتحٞم٤مت: وم٘مقًمقا  ريمٕمتلم، يمؾ ذم ىمٕمدشمؿ إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت، واًمّمٚمقات

 صمؿ ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمدا وأن اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم

 ش.إًمٞمف أقمجٌف اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم

 [:اإلمام قال]

 ىم٤مل ُمـ أر ومل إول اًمتِمٝمد ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م وهل ه٤مُم٦م وم٤مئدة احلدي٨م وذم

 يٛمٙمـ سمٛمٓمٚم٘م٤مت اؾمتدل هق يم٤من وإن ُمٕمف واًمّمقاب طمزم اسمـ همػم إئٛم٦م ُمـ سمف

 واوح ٟمص ٟمٗمًف ذم ومٝمق احلدي٨م هذا أُم٤م ُم٘مٞمدة، أظمرى سمٜمّمقص رده٤م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم

 .اًمًٜم٦م واشمٌع أنّمػ اُمرءا اهلل ومرطمؿ اًمت٘مٞمٞمد، ي٘مٌؾ ٓ ُمٗمن

 ُمـ ىمٚمٞمؾ همػم وم٤مهت٤م ىمد اعمذهٌٞم٦م اًمٙمت٥م أن قمغم إدًم٦م قمنمات ُمـ دًمٞمؾ واحلدي٨م

 اًمًٜم٦م سمدراؾم٦م آهتامم قمغم اعمتٕمّم٦ٌم حيٛمؾ ُم٤م ذًمؽ ذم ومٝمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمؼمي٦م ظمػم هدي

 .وقمًك ًمٕمؾ  سمٜمقره٤م؟ وآؾمتٜم٤مرة

 (.539-538/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 التشفد قبؾ التسؿقة حؽؿ

: ي٘مقل اًمتِمٝمد، صٞمٖم٦م ذم قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ ُأثر اًمتِمٝمد :مداخؾة

 ؟[صم٤مسمت٦م اًمتًٛمٞم٦م..]هلل اًمتحٞم٤مت اهلل، سمًؿ

 يٕمٜمل؟ اًمتًٛمٞم٦م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمٜمٌل إمم ُمرومققًم٤م ُمروًي٤م ضم٤مء وىمد طمدي٨م، أي ذم اًمتًٛمٞم٦م ذم يث٧ٌم مل: الشقخ

 ُمٜمٙمر، إٟمف: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل اًمتل إطم٤مدي٨م مجٚم٦م ُمـ هذا وهمػمه، اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم ملسو هيلع هللا ىلص



ول   507 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ضم٤مء اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم شمرد مل اًمزي٤مدة هذه ٕن وذًمؽ ؿم٤مذ: إٟمف: ي٘م٤مل وىمد

 أصح وهق ُمثاًل  ُمًٕمقد اسمـ يمحدي٨م اًمًٜمـ، ذم وسمٕمْمٝم٤م اًمّمحٞمحلم ذم سمٕمْمٝم٤م

 اًمّمح٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرشم٦ٌم ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م صمؿ اًمٕمٚمامء، سم٢ممج٤مع اًمتِمٝمد أطم٤مدي٨م

 .اًمٌخ٤مري ص٤مطمٌف دون صحٞمحف ذم ُمًٚماًم  اإلُم٤مم سم٢مظمراضمف شمٗمرد اًمذي

 ىمقي٦م سمٓمرق أجًْم٤م قمٛمر اسمـ وقمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اعمقـم٠م ذم احلدي٨م ضم٤مء صمؿ

 ؿم٤مذة، أطمقاهل٤م أطمًـ ذم هل ومٙم٤مٟم٧م اًمًٌٛمٚم٦م، قمـ ظم٤مًمٞم٦م هل صمؿ ضمًدا، وصحٞمح٦م

 اهلل سمًؿ: ومٞم٘مقل اًمتِمٝمد يدي سملم اعمتِمٝمد يًٛمل أن ينمع ومال ُمٜمٙمرة، طم٘مٞم٘متٝم٤م وذم

 .ـمًٌٕم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ورود ًمٕمدم اًمتحٞم٤مت

 يٕمد ُم٤م هذا اعمقـم٠م، ذم اًمذي اًمتِمٝمد ذم ذيمرشمف اًمذي قمٛمر أثر سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ُمـ حمي ذم يم٤من ٕنف ُمرومققًم٤م: يم٤من إن ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقى

 ..اًمّمح٤مسم٦م

 :ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مءت اًم٘مقة ٓ،: الشقخ

 صحٞمح وهق أٓ اهلل، يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب أصح ذم ظمرج أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 .ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري

 اسمـ طمدي٨م رووا طمٞمٜمام خيتٚمٗمقا  مل اًمرواة أن: ضمًدا ُمٝمٛم٦م وهل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م

 ًمٗمٔم٦م سمقوع اظمتالف ومٞمٝم٤م وىمع اًمتِمٝمدات ؾم٤مئر سمٞمٜمام واطمد، طمرف ذم وًمق ُمًٕمقد

 هذا أضمؾ ُمـ اًمرواي٤مت، سمٕمض ذم زي٤مدهت٤م وقمدم يمٚمٛم٦م أو طمرف زي٤مدة أو ًمٗمٔم٦م، ُمٙم٤من

 قمغم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمٛمٚمًٞم٤م اظمت٤مروا اًمذيـ ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م طمتك احلدي٨م قمٚمامء أمجع

 ُمـ أصح ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م سم٠من يٕمؽمومقا  أن إٓ يًٕمٝمؿ مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 ومٝمق اًمِمٞمخ٤من قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م أنف: اعمّمٓمٚمح ذم ُمٕمروف وذًمؽ قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م

: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى أؿمٞم٤مء ذًمؽ إمم وؿ إذا ومٙمٞمػ أطمدمه٤م، سمف شمٗمرد مم٤م أصح

 ُمًٕمقد اسمـ قمـ صح ىمد سمؾ واطمد، طمرف ومر وٓ ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد ذم خيتٚمػ مل أنف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜم٤مي٦م ُمـ أظمذ هق يمام ٕصح٤مسمف شمِمٝمده شمٕمٚمٞمٛمف ذم اخل٤مص٦م قمٜم٤ميتف

 يمٗمٞمف، سملم ويمٗمل اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل طمٞمٜمام سمف اًمًالم



 508   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وضمرى اًمتِمٝمد، إي٤مه وشمٕمٚمٞمٛمف ُمًٕمقد سم٤مسمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اهتامم قمـ يمٜم٤مي٦م هذا

 .اًمت٤مسمٕملم ُمـ أصح٤مسمف ُمـ سمٕمده ومٞمٛمـ اًمٜمًؼ هذا قمغم ُمًٕمقد اسمـ

 احلرف قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ يم٤من قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ سم٠من: أذيمر ومٞمام قمٚم٘مٛم٦م ومٞم٘مقل

 اًمّمقاب وضمف ًمف ويٌلم خيٓمئف اًمقاطمد احلرف ذم أطمدهؿ أظمٓم٠م إذا يم٤من: أي اًمقاطمد،

 ُمـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ٓ ىم٤مـم٦ٌم احلدي٨م قمٚمامء ضمٕمٚم٧م اًمتل هل اعمجٛمققم٦م وهذه ومٞمف،

 طمدي٨م أن قمغم أمجٕمقا  يمٚمٝمؿ طمٜمٗمًٞم٤م، أو ؿم٤مومٕمًٞم٤م ُمذهًٌٞم٤م أو ًمف ُمذه٥م ٓ حمدصًم٤م يم٤من

 .اًمتِمٝمد أطم٤مدي٨م أصح هق ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد

 ذًمؽ ًمٙمـ أقمٚمٜمٝم٤م، أنف ضم٤مٟم٥م ُمـ واطمدة ىمقة هل ٓطمٔمتٝم٤م أن٧م اًمتل وم٤معمالطمٔم٦م

 واعمت٤مٟم٦م اًم٘مقة سمٜمٗمس إًمٞمٜم٤م اًمتِمٝمد هذا ووصقل اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ اًمّمح٦م يٕمٜمل ٓ

 أن ؿمؽ وٓ ُمقوٕمٞم٦م، ىمقة ومتٚمؽ قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إًمٞمٜم٤م ضم٤مء اًمتل

 سمذًمؽ؟ يٕمرومٜم٤م اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ضمًدا، ُمٝمٛم٦م ىمقة ومٝمل اًمٜم٤مس أُم٤مم ؿمٞمًئ٤م يٕمٚمـ طمٞمٜمام قمٛمر

 قمغم ذيمرٟم٤م يمام اًمٕمٚمامء وإمج٤مع ُمًٕمقد اسمـ إؾمٜم٤مد أن طمٞمٜمذاك ؿمؽ ٓ اإلؾمٜم٤مد، هق إٟمام

 .ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م اًمراضمح٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م يٌ٘مك إؾمٜم٤مد أىمقى أنف

 (11:30:54( /6) ضمدة ومت٤موى) 

 التشفد صقغ حقل

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: الشقخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 : ورؾمقًمف قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إل ٓ

 وًمذًمؽ اًمتِمٝمد: ضمٚمقس ذم اًمتِمٝمد يٕمرومقن ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من ًم٘مد

 يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٛمجدون أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ اًمٙمٚمامت سمٕمض ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  وم٘مد

 قمغم اًمًالم.. اهلل قمغم اًمًالم: ي٘مقل اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس إذا أطمدهؿ ومٙم٤من هلؿ، يٌدو

 اهلل إن: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلؿ وم٘م٤مل اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد قمغم اًمًالم.. ضمؼميؾ



ول   509 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل ُم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ٓ ومٝمذا اهلل قمغم اًمًالم: اعمّمكم وم٘مقل اًمًالم هق

 شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وم٠مطمًـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٝمؿ وًمذًمؽ اهلل، أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم ٕن

 واًمٓمٞم٤ٌمت، واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا: »هلؿ وم٘م٤مل

ش اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 اًمتِمٝمد ومرض هٜم٤م ومٛمـ ،شؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ أطمديمؿ ًمٞمتخػم صمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .ُمٗمروًو٤م ذًمؽ ىمٌؾ يٙمـ ومل اعمّمٚملم قمغم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًمتٍميح ٟمٗمًف ُمًٕمقد اسمـ قمـ خمتٍم طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 ومرائض ُمـ ومريْم٦م اًمتِمٝمد أصٌح يقُمئذ ومٛمـ اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ىمراءة ومرض

 ذم ضم٤مء ح٤م ىم٤مئؾ ومٛمـ اًمتِمٝمد هذا طمٙمؿ ذم ىمدياًم  اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد اًمّمالة،

 اًمٗمرق سمٌٞم٤من أن أظمقض أن أريد وٓ واضم٥م، إٟمف: ىم٤مئؾ وُمـ ومرض إٟمف: احلدي٨م

ًٓ  ٕنف واًمقاضم٥م: اًمٗمرض سملم  هق واًمقاضم٥م اًمقاضم٥م هق اًمٗمرض ُمرضمقح ىمقل: أو

 أنف: صم٤مٟمًٞم٤م وهذا قمٚمٛمتؿ وىمد اعمذاه٥م، سمٕمض ُمـ اصٓمالح جمرد هق وإٟمام اًمٗمرض،

 ومرض اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد أن اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م وظمالف اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف

 .اًمٕم٤معملم رب ُمـ وطمل قمغم اًمرؾمقل ومروف: أي

 ضمٚمقس ذم اًمتِمٝمد سمؽمك يت٤ًمهؾ أن ٕطمد جيز مل اجلديد اًمتنميع هذا ومٌٕمد

 :اصمٜملم أُمريـ طمقهل٤م ٟمذيمر أن ُمـ سمد ٓ ؾمٛمٕمتٛمقه٤م اًمتل اًمّمٞمٖم٦م وهذه اًمتِمٝمد،

 اًمّمٞمغ أومْمؾ هل اًمّمٞمٖم٦م هذه إن: أي اًم٤ًمئؾ ؾم١مال قمـ اجلقاب هق: أوهلام

 يمٜم٧م أظمرى صٞمغ هٜم٤مك يم٤مٟم٧م وإن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمّمٞمغ وأصح

 يم٠منؽ اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمتٙمٌػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م: يمت٤مب ذم ومجٕمتٝم٤م أطمّمٞمتٝم٤م

 هذا: ُمـ ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد: هل اًمتِمٝمدات هذه أصح إٟمام: أقمٜمل ذًمؽ وإٟمام شمراه٤م،

 ىم٤مـم٦ٌمً  احلدي٨م قمٚمامء وٕن صحٞمحٞمٝمام: ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري إظمراضمف قمغم اشمٗمؼ ٕنف

 .إظمرى اًمّمٞمٖم٦م قمغم اًمّمٞمٖم٦م هذه أصحٞم٦م إمم يذهٌقن

 ختتٚمػ وهل اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم هب٤م أظمذ اًمتل وهل اعمِمٝمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م هٜم٤مك

 سمٕمض ذم هلل اًمٓمٞم٤ٌمت اًمتحٞم٤مت: ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد صٞمٖم٦م قمـ اًمٌمء سمٕمض



 521   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 يرضمحقن اعمحدصملم سمٕمض ضمٕمؾ اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م ُمـ ومٙم٤من اًمزايمٞم٤مت،: اًمرواي٤مت

 اًمّمح٦ٌم ىمديؿ ُمًٕمقد اسمـ أن قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م قمغم اًمّمٞمٖم٦م هبذه ُمًٕمقد اسمـ رواي٦م

 ؾمـ سمٚمقغ ُمـ ىمري٥م وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم٤مت ٕنف اًمّمح٦ٌم: ومحدي٨م قم٤ٌمس اسمـ أُم٤م

 واطمد، طمرف ذم وًمق قمٚمٞمف اًمرواة خيتٚمػ مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إن وأجًْم٤م اًمتٙمٞمٚمػ،

 اظمتالف ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م سم٤مإلمج٤مع إُم٦م روت يمام اًمّمٞمٖم٦م هذه رووا ومٙمٚمٝمؿ

 رووه اًمذيـ اًمرواة يمؾ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد يمذًمؽ واطمد، طمرف ذم وٓ

 ريض ُمًٕمقد اسمـ ٕن ذًمؽ: ذم همراسم٦م وٓ ضمرم وٓ اًمقاطمد سم٤محلرف قمٚمٞمف ظم٤مـمٌقه

 أصح٤مب.. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ُمـ ٕصح٤مسمف وشمٕمٚمٞمٛمف شمٚم٘مٞمٜمف ذم اهتامُمف ُمـ يم٤من قمٜمف اهلل

: وُمٜمٝمؿ أصح٤مسمف يٕمٚمؿ ُمًٕمقد اسمـ ومٙم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يدريمقا  مل اًمذيـ ُمًٕمقد اسمـ

 قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ اًمتِمٝمد قمٚمٛمٜم٤م إذا يم٤من أنف: ُمًٕمقد اسمـ قمـ ي٘مقل هذا ومٕمٚم٘مٛم٦م قمٚم٘مٛم٦م،

 احلرف طمتك قمٚمٞمٝمؿ ي٠مظمذ اًمتِمٝمد قمٚمٛمٝمؿ إذا ُمًٕمقد اسمـ يم٤من - اًمقاطمد احلرف طمتك

 .اًمقاطمد

 سم٤محلرف ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد صٞمٖم٦م رواي٦م قمغم ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب شمت٤مسمع ومٚمذًمؽ

 أي: اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا قم٤ٌمس، اسمـ شمِمٝمد سمخالف إـمالىًم٤م سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ٓ اًمقاطمد

 وقمرومتؿ قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م أنف اجلقاب قمرومتؿ وم٘مد أصح؟ اًمّمٞمغ

 .ويمثػمة ُمتٕمددة أهن٤م إؾم٤ٌمب

 قمـ أقمرض قمٚمٛمل ذم وم٤مئدة وهل ذيمره ُمـ سمد ٓ أنف إمم أذت آظمر رء سم٘مل

 ذم ضم٤مءت أهن٤م ُمع اًمٗم٤مئدة هذه شمّمٌٝمؿ مل سم٠مهنؿ وذًمؽ اعمّمٚملم: مج٤مهػم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 ومٞمام ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل ًم٘مد شمٕم٤ممم، اهلل رمحٝمؿ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح

 ويمٗمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل» :اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م وأمحد اًمٌخ٤مري: أقمٜمل روي٤مه

 اهتامُمف قمـ يمٜم٤مي٦م وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمٗمل سملم ُمًٕمقد اسمـ يمػش يمٗمٞمف سملم

 اًمًالم: إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وصؾ وح٤م. . يمٗمف ووع طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ سمّم٤مطمٌف ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ

ش إرض ذم أو اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌد يمؾ أص٤مسم٧م ىمٚمتٝم٤م إذا وم٢مٟمؽ: »واًمًالم اًمّمالة

 ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم



ول   520 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ٟمٞمٜم٤م سملم واًمٜمٌل اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىمٚمٜم٤م -اًمٗم٤مئدة وهٜم٤م- ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل  فمٝمرا

 اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل أصح٤مسمف، فمٝمراين سملم يٕمٞمش طمل وهق: أي

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل قمغم

 شمٗمريؼ هق إٟمام اًمتِمٝمد ذم اًمٜمٌل قمغم اًمًالم ذم اًمتٗمريؼ ذم ُمًٕمقد اسمـ وم٘مقل

 اًمٜمٌل ُمـ سم٢مؿمٕم٤مر: يٕمٜمل سم٤مًمتقومٞمؼ واعم٘مّمقد وٕصح٤مسمف، ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمتقىمٞمػ

 وًمذًمؽ اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ووم٤مشمف سمٕمد قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمتِمٝمد ذم ي٘مقًمقا  أن هلؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمتنميع هذا قمغم إي٤مهؿ اهلل ٟمٌل سم٢مي٘م٤مف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أصح٤مسمف ُمـ اؾمتج٤مسم٦م

 اًمًالم: ىمٚمٜم٤م أنٜم٤م هذا شمِمٝمده ذم ُمًٕمقد اسمـ ومٍمح ًمف اؾمتج٤مسمقا  ووم٤مشمف سمٕمد اجلديد

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهق اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ  يم٤مف شمريمقا : أي اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام فمٝمرا

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: وم٘م٤مًمقا  اًمٖمٞم٥م ًمٗمٔم٦م إمم واٟمت٘مٚمقا  اخلٓم٤مب

 هق هؾ: هذا ُمًٕمقد اسمـ ىمقل طمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض شمٜم٤مىمش وىمد

 اًم٘مقل يم٤من ًمٙمـ وىمٞمؾ، وم٘مٞمؾ ُمًٕمقد؟ اسمـ ُمـ سم٤مضمتٝم٤مد أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ شمقىمٞم٧م

 ومٚمام: ُمًٕمقد اسمـ ىمقل صح إذا: ىم٤مل أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمًٌٙمل اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م اًمراضمح

 أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: اخلٓم٤مب ًمٗمٔم٦م ُمـ اًمٕمدول وضم٥م اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت

 وسملم اًمًٌٙمل ىمقل سملم اًمٗمرق ًمٙمـ اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: اًمٖمٞم٦ٌم ًمٗمٔم٦م إمم اًمٜمٌل

 هذا أن آٟمًٗم٤م ؾمٛمع ُمـ يمؾ يٚمحٔمف ُم٤م هق واًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ اؾمتدراك

 اؾمتدرك وًمذًمؽ ًمف، حمؾ ٓ ومتحٗمظ صح إن اًمًٌٙمل وم٘مقل اًمٌخ٤مري، رواه احلدي٨م

 رواي٦م ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ صح ىمد: وم٘م٤مل واًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ قمٚمٞمف

 .صح وم٢مًذا اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٌخ٤مري

 ٕنف اًمّمح٤مسم٦م: قمـ طمٙم٤مه سمؾ وم٘مط ٟمٗمًف قمـ ذًمؽ حيؽ مل ُمًٕمقد اسمـ أن: وصم٤مٟمًٞم٤م

ٟمٞمٜم٤م سملم ملسو هيلع هللا ىلص وهق ٟم٘مقل يمٜم٤م: ىم٤مل  ًمٞمس ٟم٘مقل، يمٜم٤م.. اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: فمٝمرا

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام أىمقل، يمٜم٧م

 روى ُم٤م سملم اًمتٗمريؼ ُمـ اًمِم٤مذم اًمٌٞم٤من هذا اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ أجد صمؿ

 عمّمٜمػ قمزاه٤م إظمرى سمرواي٦م اًمرواي٦م هذه أجد. .. ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري



 522   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 طمٞم٨م - أيمثر أو ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ هلل واحلٛمد اعمّمٜمػ هذا ـمٌع وىمد - اًمرزاق قمٌد

 يم٤من: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمّمٜمٗمف ذم اًمرزاق قمٌد روى

: طمٞم٤مشمف ذم ي٘مقًمقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من - سحي٦م اًمرواي٦م هذه - اًمٜمٌل أصح٤مب

ًُم٤م ص٤مر ومٚمذًمؽ اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم  قمٚمٞمٜم٤م ًمزا

 قمٚمٞمؽ اًمًالم وًمٞمس اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ووم٤مشمف سمٕمد أصح٤مسمف إًمٞمف ص٤مر يمام ٟم٘مقل أن

 .اًمٜمٌل أُّي٤م

 إمم اًمزُم٤من هذا ذم اًمدقمقة يٙمٗمل ٓ: وأبًدا دائاًم  ٟم٘مقل اعمث٤مل هذا أضمؾ ُمـ هذا

 اًمدقمقة يٜمٌٖمل - أىمقل ُم٤م إمم اٟمتٌٝمقا  - وًمٙمـ واضم٥م وهذا واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمٛمؾ

 ٟم٘مػ أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم سم٤مًمدقمقة آىمتّم٤مر يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم

 ٟمحـ: أي اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم ذًمؽ إمم ٟمْمٞمػ أن ُمـ ًمٜم٤م سمد ٓ سمؾ هٜم٤م،

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن ح٤مذا؟ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ٟمدقمق

 إمم ـمرًي٤م همًْم٤م ومٛمف ُمـ اًمًامع سم٤مذوا اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب رأؾمٝمؿ وقمغم

 .أجديٙمؿ سملم اعمث٤مل هق وهذا سمٕمدهؿ، ُمـ إمم طمٞم٤مهتؿ ذم واىمًٕم٤م ذًمؽ وٟم٘مٚمقا  آذاهنؿ،

 يم٤مٟمقا  اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف سملم اعمٗمّمٚم٦م هذه ُمًٕمقد اسمـ رواي٦م إمم ٟمٚمتٗم٧م ومل

 اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ومٞمٝم٤م ىم٤مًمقا  اًمتل ووم٤مشمف سمٕمد وسملم اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ي٘مقًمقن

 ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا: »وهق أٓ إول اًمٜمٌقي اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم إٓ احلدي٨م ًمٜمّمدق يمٜم٤م ُم٤م

 إممش اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت، واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ اًمتِمٝمد

 وإٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمٚمٗمظ ًمٞمس ًمٜم٤م ومرق اًمذي اًمّمح٤ميب هذا قمغم اقمتامدٟم٤م ًمٙمـ آظمره،

 هٜم٤م ُمـ ووم٤مشمف، سمٕمد خم٤مـمٌتف سمؽمك اًمًالم وسملم طمٞم٤مشمف ذم عمخ٤مـمٌتف اًمًالم سملم ُمٜمف سمٗمٝمؿ

 اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ أنٜم٤م إُمثٚم٦م ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمـ يمٛمث٤مل ًمٙمؿ يتٌلم

 ُمـ ضم٤مءوا اًمذيـ صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمٜمٝم٩م قمغم إٓ صحٞمًح٤م ومٝماًم  واًمًٜم٦م

 .سمٕمدهؿ

 اجلامقم٤مت سمٕمض يًتٜمٙمره ىمد اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم: اًم٘مٞمد وهذا

 سم٤مًم٘مرآن وٓ طمتك سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمًٜم٦م وم٘مط ًمٞمس شمتٗم٘مف مل اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م



ول   523 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أصح٤مب اشم٤ٌمع: وهق آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي اًم٘مٞمد هذا ٕن اًمٙمريؿ:

 ومٞمف ي٘مرأ  ومٙمٚمٜم٤م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمف أُمر مم٤م هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ شمٚم٘مقه وومٞمام ومٝمٛمقه،

ـْ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 شم٤ٌمرك وم٘مقًمف [005:اًمٜم٤ًمء]♂َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّفِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ 

 قمغم إو٤مذم ُمٕمٜمك هل٤م اجلٛمٚم٦م هذه [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬وشمٕم٤ممم

ـْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م سمٕمده٤م اًمتل اجلٛمٚم٦م طمذوم٧م قمٚمٞمٝم٤م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٚم٦م َوَُم

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌلَمَّ ؾُمقَل ُِم  قمز رسمٜم٤م ي٘مؾ مل♂ ُيَِم٤مىمِِؼ اًمرَّ

 ؾمٌؼ اًمتل اًمٜمٙمت٦م هذه إمم اعمًٚمٛملم يٜمٌف أن أراد ًمٙمٜمف ًمٙمٗمك ذًمؽ ىم٤مل أنف وًمق وضمؾ،

ـْ : ▬وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب اشم٤ٌمع وهل ذيمرهت٤م أن  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم

ؾُمقَل  ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم : ي٘مؾ مل  [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 وإٟمام أي٦م، آظمر إممش  شمقمم ُم٤م ٟمقًمف اهلدى ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ اًمرؾمقل يِم٤مىمؼ وُمـ»

 ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬وهل آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام إومم اجلٛمٚم٦م قمغم إو٤مومٞم٦م سمجٛمٚم٦م ضم٤مء

 . [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم

 اًمدقمقة أؾمس ُمـ وأؾم٤مس ضمًدا، رضوري أُمر اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ اشم٤ٌمع: وم٢مًذا

 ذح وىمد وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك رسمف ُمـ هًدى قمغم خم٤مًمٗمٝم٤م يٙمقن ٓ اًمتل احل٘م٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ٕن وسمٞمٜمٝم٤م: [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬اجلٛمٚم٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 يمام اعمًٚمٛملم شمٗمرق طمدي٨م ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أصح٤مب هؿ إٟمام اسمتداء اعم٘مّمقد

 قمغم اًمٞمٝمقد شمٗمرىم٧م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ًم٘مد واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد شمٗمرىم٧م

 أُمتل وؾمتٗمؽمق ومرىم٦م، وؾمٌٕملم اصمٜمتلم قمغم اًمٜمّم٤مرى وشمٗمرىم٧م ومرىم٦م، وؾمٌٕملم إطمدى

 هل: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ُمـ: ىمٚمٜم٤م واطمدة، إٓ اًمٜم٤مر ذم يمٚمٝم٤م ومرىم٦م وؾمٌٕملم صمالث قمغم

 ُمـ ُمٗمٝمقم هذا ٕن اهلل: رؾمقل وؾمٜم٦م يمت٤مب: هل اًمرواي٦م هذه ذم ي٘مؾ ملش اجلامقم٦م

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمنْ : » وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف يمٛمثؾ وإطم٤مدي٨م، أي٤مت ُمـ قمديد
ٍ
ء  َرْ

وهُ    إمَِم  وَمُردُّ
ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ   شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  َواًمرَّ

ِ
ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمَٞمْقمِ  سم٤ِمّللَّ ًَ  َوَأطْم

 [.. 59:اًمٜم٤ًمءش] شَم٠ْمِوياًل 

 (11:15:51/ب 47: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 524   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وفاتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم صقغة

 ذم يم٤من اخلٓم٤مب هذا[: اًمتِمٝمد ذم اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم ًمٗمٔم٦م قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وذم ،شاًمٜمٌل قمغم اًمًالم: »اًمتِمٝمد ذم ي٘مقًمقن ومٙم٤مٟمقا  ووم٤مشمف سمٕمد أُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف ىمٞمد

 اسمـ طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم صحٞمح٦م رواي٦م ذًمؽ وُمـ واطمد، طمدي٨م ُمـ أيمثر ذًمؽ

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهق: »ىم٤مل هذا، ُمًٕمقد  أظمرضمفش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚمام فمٝمرا

 صالة صٗم٦م»  سمٞم٤من زي٤مدة ؿمئ٧م إن وم٤مٟمٔمر اعمرومقع، طمٙمؿ ذم وهق وهمػممه٤م، اًمِمٞمخ٤من

 صحٞمح» أخػ ُمـ سمجٕمجٕم٦م وٓ احلدي٨م، هذا وٕمػ سمٛمـ شمٖمؽم وٓ ،شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمٜمحرف، وأؿمٕمري ُمتٕمّم٥م، وؿم٤مومٕمل طم٤مىمد، طم٤مؾمد وم٢مٟمفش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م

 ش.اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: »طمدي٨م ومٞمف وصدق يٕمٓمٞمف، ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد

 [2 طم٤مؿمٞم٦م 274 ص اعمٗمرد إدب صحٞمح] 

 السالم: هل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وفاة بعد التشفد يف السالم صقغة

 الـبل عذ

 (251/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح اٟمٔمر

 التشفد؟ صقغ بني التؾػقؼ حؽؿ

  ؟[اًمتِمٝمد صٞمغ سملم اًمتٚمٗمٞمؼ طمٙمؿ]: السائؾ

ؼ، سمٞمجقز ُم٤م: الشقخ  يم٤من ُم٤م ُمثٚمام شمرويف صح٤ميب ًمٙمؾ شمِمٝمد يمؾ سمِّدك شُمَٚمٗمِّ

ؼ: وٓ سمف يٜمٓمؼ ٟمٗمًف اًمّمح٤ميب  شمِمٝمدات، مخس أرسمع قمٜمدٟم٤م ومٞمف شمٚمٗمؼ سمدك إذا ٕنف شُمَٚمٗمِّ

 ؿم٘مٗم٦م، شم٠مظمذ هقن ُمـ ؿم٘مٗم٦م، شم٠مظمذ هقن ُمـ يم٤مُمٚم٦م، صحٞمٗم٦م شمِمٝمد ُمٕمؽ يٓمٚمع راح

 .ٓ ـمقيؾ شمِمٝمد ُمٕمؽ سمٞمٓمٚمع



ول   525 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ع ُم٤م يم٤من إن سمتٜمَّقع، ٟمقع اًمرؾمقل يم٤من إن سم٤مًمدقم٤مء شمتٚمٗمظ أنؽ اًمًٜم٦م ع، ُم٤م َٟمقَّ  سمتٜمَقِّ

ؾ أنؽ أُم٤م آؾمتٗمت٤مح، أدقمٞم٦م ُمثؾ أنقاع ومٞمٝم٤م اًمتِمٝمدات وهقن  ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م واطمدة شُمَِمٙمِّ

 .سمٞمجقز

 .ٟمجٛمٕمٝم٤م ٟم٘مدر ُم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 (  11: 35: 52/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم كقػقة

 قمٚمٞمف أنف  ورد وهؾ اًمّمالة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمقارد اًمًالم يمٞمٗمٞم٦م ُم٤م: السائؾ

  اًمِمامل؟ إمم صمؿ اًمٞمٛملم، إمم ُيِمػم صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م اًمًالم يٌدأ يم٤من اًمًالم

: ىم٤مئالً  يٛمٞمٜمف إمم يٚمتٗم٧م يم٤من وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا: الشقخ

 . اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىم٤مئالً  ي٤ًمره إمم يٚمتٗم٧م صمؿ اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 يمٛمذه٥م اعمذاه٥م سمٕمض سمف ي٘مقل اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ومال اًمتٗمّمٞمؾ هذا أُم٤م

 . اًمًٜم٦م ذم يرد مل ًمٙمـ اًمِم٤مومٕمل،

 هل٤م يٕمٜمل ومٞمٝم٤م أو ؿمٞمخ، ي٤م هذه ُمققمٔم٦م ومٞمٝم٤م اًمٞمٛملم سمخّمقص أؾمت٤مذٟم٤م،: السائؾ

  يٕمٜمل؟ اعمالئٙم٦م قمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد يٕمٜمل اًمِمامل، وقمغم اًمٞمٛملم قمغم ُمققمٔم٦م

ٚمِّؿ أنف يٕمٜمل ىمٞمؾ: الشقخ ًَ  ُمـ يمتٗمٞمف قمغم وُمـ اعمًٚمٛملم، ُمـ يٛمٞمٜمف قمـ ُمـ قمغم ُي

ٚمِّؿ ح٤م يمذًمؽ أجْم٤ًم، ًمف أصؾ ومال هٜم٤م اعمالئٙم٦م ذيمر أُم٤م اعمالئٙم٦م، ًَ  ي٘مّمد اًمٞم٤ًمر إمم ُي

 اعمالئٙم٦م ذيمر ًمٙمـ اعمالئٙم٦م، ُمـ إجن اًمٙمتػ قمغم وُمـ اعمّمٚملم، ُمـ ي٤ًمره قمـ ُمـ

 . اًمًٜم٦م ذم ِذيْمرٌ  ًمف َيِرد مل اًمٞم٤ًمر أو اًمٞمٛملم قمـ ؾمقاء

 :. . ( 44: 29/   9/واًمٜمقر اهلدى) 



 526   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وهؾ التسؾقؿ؟ يصاحبفا أن بد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة هؾ

 وخارجفا؟ الصالة يف إمر خيتؾػ

 يّم٤مطمٌٝم٤م وأن ٓسمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إن: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل :شمال

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا : ▬ؾمٌح٤مٟمف ًم٘مقًمف وذًمؽ اًمتًٚمٞمؿ، ًْ  ُم٤م. [56:إطمزاب]♂ شَم

 اًم٘مقل؟ هذا صح٦م ُمدى

 ي٤م: ىم٤مًمقا  أي٦م هذه ٟمزًم٧م طملم ٕنف ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح هذا: الشقخ

 أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اًمتِمٝمد ذم ىمقهلؿ: يٕمٜمل قمرومٜم٤مه، ىمد قمٚمٞمؽ اًمًالم هذا! اهلل رؾمقل

 آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ىمقًمقا : »ىم٤مل قمٚمٞمؽ، اًمّمالة ومٙمٞمػ إًمخ،.. اًمٜمٌل

 ش.إًمخ. . حمٛمد

 قمغم يّمكم وأن اًمتِمٝمد، ي٘مرأ  أن ُمـ ٓسمد أنف ضمداً  ومٌدهل اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس ومٛمـ

 .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م سم٤مًمّمٚمقات اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

د ظم٤مرج أُم٤م  أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م إُمريـ، سملم اجلٛمع اًميوري ُمـ ومٚمٞمس اًمَتَِمٝمُّ

 .اًمّمالة ظم٤مرج هب٤م ُٟم١مُمر مل اًمّمالة ذم هب٤م ُأُمرٟم٤م اًمتل اًمّمالة

 ومٚمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ أطم٤مدي٨م سمٌْمٕم٦م آٟمٗم٤مً  وىمع يمام طمدصمتٙمؿ إذا ُمثالً  وم٠من٤م

 دمٚمًقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل ىمقزم شمًٛمٕمقا  سمس إٟمف ي٘مقل قم٤مىمؾ ُمـ سمؾ قم٤ممل ُمـ هٜم٤مك

 آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: شم٘مقًمقا 

 سم٠مىمٍم شم٠ميت أن طمًٌؽ ًمٙمـ سم٤مًمّمالة، اعمٕمرووم٦م اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمالة إًمخ. . إسمراهٞمؿ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمّمالة صٞمغ وأىمٍم

 .اًمّمالة ظم٤مرج جي٥م ٓ اًمّمالة ذم جي٥م ُم٤م أو سم٤مًمّمالة يٚمٞمؼ ومام وًمذًمؽ

 ُرسمٓم٧م أطمٙم٤مُم٤مً  يٜم٘مٚمقن طمٞمٜمام همػمهؿ، قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ُيـْخٓمِئ هٜم٤م وُمـ

 هذه قمغم ومٞمٗمروقن صالة، ًمٞم٧ًم ًمٙمـ اًمّمالة، ُمـ أضمزاء هل سم٠مُمقر سم٤مًمّمالة

 .اًمّمالة قمغم وَمَروقه ُم٤م إضمزاء



ول   527 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 اًمًجدة هلذه يِمؽمـمقن اًمتالوة، ًمًجدة اًمٓمٝم٤مرة يِمؽمـمقن اًمٓمٝم٤مرة: ُمثالً 

 اًمتالوة ؾمجدة ٕن ظمٓم٠م: احلٙمؿ وهذا واًمتِمٝمد، اًمتٙمٌػم يمٚمٝمؿ وًمٞمس سمٕمْمٝمؿ

 ذم يِمؽمط ُم٤م ومٞمٝم٤م يِمؽمط ومال اًمّمالة، هل ًمٞم٧ًم ًمٙمـ اًمّمالة، ُمـ ضمزء أهن٤م صحٞمح

 .اًمّمالة

 مت٤مُم٤ًم، يم٤مًمتِمٝمد سم٤مًمّمالة ظم٤مص٦م هذه اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، اًمّمٚمقات: ٟم٘مقل يمذًمؽ

 ومٝمام اًمًالم، قمٚمٞمف قمٜمف اعمحٗمقفمتلم اًمّمٞمٖمتلم هب٤مشملم شمًٚمٞمامً، وؾمٚمٛمقا  قمٚمٞمف ومّمٚمقا 

 صغم: أو ،ملسو هيلع هللا ىلص: ىمٚم٧م وم٢مذا اًمّمالة ظم٤مرج أُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م، أو اعمٗمروو٦م سم٤مًمّمالة ظم٤مصت٤من

 أن ُمـ ٟمٗمًؽ وأنجٞم٧م قمٚمٞمؽ، جي٥م سمام ىمٛم٧م وم٘مد اًمًالم قمٚمٞمف: ىمٚم٧م أو قمٚمٞمف، اهلل

 قمٜمد قمٚمٞمف يّمؾ مل ُمـ سمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وصٗمف اًمذي اًمٌخٞمؾ وصػ شمًتحؼ

 ش.قمكم ُيَّمؾِّ  ومٚمؿ قمٜمده ُذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ: »ذيمره

 أن ،٦مواحلديث ُمٜمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م اعمًٚمٛملم قمٚمامء يمت٥م يمؾ ذم وضمدٟم٤م ُم٤م: وًمذًمؽ

 اًمرؾمقل سمًٜم٦م اًمٜم٤مس أقمرف هؿ ممـ همػمهؿ أو ُمًٚمؿ أو اًمٌخ٤مري يم٤من إن اعم١مًمػ

 وىمٗمقا  اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، هذه أيمثر وُم٤م ُم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمرؾمقل ذيمروا إذا أهنؿ اًمًالم، قمٚمٞمف

 هبذه طمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مًمقا  طمتك أو اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، اًمّمالة وسملم اًمتِمٝمد سملم ومَجَُٕمقا  قمٜمده٤م

 .اًمتزُمقه٤م ُم٤م اعمقضمزة اًمٕم٤ٌمرة

 اًمٙمت٥م ذم ٟمجد أنٜم٤م ٦ماحلديث دون اًم٘مديٛم٦م اًمٙمت٥م قمغم ٟمالطمٔمٝم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء وُمـ

 ُمٜمٝمؿ شمٓمٌٞمؼ وهذا وؾمٚمؿ، سمدون قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل: خمٓمقـم٦م  اًم٘مديٛم٦م

 .اًمنمع ذم اجل٤مئز ًمألُمر قمٛمكم

 يمام خمتٍمة سمٕم٤ٌمرة اعمًٚمؿ ومٕمٚمف إذا ًمٙمـ اًمالزم، سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا اًمًالم: وم٢مذاً 

 .يٜمٌٖمل سمام أتك وم٘مد ملسو هيلع هللا ىلص: اًمٞمقم اعمٕمٝمقد هق

 :. . (40: 58/ 55/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 التشفد بعد دعاء مـ أكثر َجع

 سملم اجلٛمع جيقز هؾ خمتٚمػ، خمتٚمٗملم ـمري٘ملم احلدي٨م ي٠ميت أطمٞم٤مٟم٤مً : السائؾ

 اًمروايتلم؟

 اًمروايتلم؟ سملم اجلٛمع ُم٤مذا أضمؾ وُمـ شمٕمٜمل، ُم٤مذا أوًٓ : الشقخ

 ذم صمالث أو روايتلم ذم إرسمع اًمتٕمقذ ُمثالً  ُمرات احلدي٨م ي٠ميت يٕمٜمل: السائؾ

 و احلديثلم سملم اًمدُم٩م جيقز هؾ يٕمٜمل اًمرضم٤مل، ىمٝمر ُم٠ًمخ٦م وذم اًمدضم٤مل، اعمًٞمح

 اًمّمالة؟ ذم هبام اًمدقم٤مء

 ذم أن٧م أن سمٛمٕمٜمك اجلٛمع جيقز هؾ شم٘مّمد يمٜم٧م إذا ؾم١ماًمؽ، ووح أن: الشقخ

ؾمتٕم٤مذة ىمٚم٧م صمؿ أرسمع ُمـ سم٤مهلل اؾمتٕمذت اًمتِمٝمد  واًمٗم٘مرات اًمرضم٤مل وىمٝمر اًمديـ همٚم٦ٌم ُمـ ٓا

 .اصمٜملم ُمـ أيمثر يٙمقن رسمام إٟمف إظمػمة اعمرة ذم ىمٚم٧م يمام ورسمام احلدي٨م، ذم ضم٤ميف اًمكم

 إُم٤مُم٤مً  شمّمكم يمٜم٧م إذا أُم٤م اجلٛمع، ًمؽ ومٞمجقز وطمدك يمٜم٧م إذا أضم٤موسمؽ، قمؿ أن

 .اعمّمٚملم قمغم شمٓمٞمؾ ٓ ًمٙمل وإٟمام اجلٛمع، ضم٤مز ٕنف اجلٛمع ٕضمؾ ٓ جيقز، ومال سم٤مًمٜم٤مس

 اًم٤ًمسمؼ طمديثف ٟمٗمس ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اجلٛمع؟ دًمٞمؾ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ

 إظمػم اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف  ي٘مقلش أرسمع ُمـ آؾمتٕم٤مذة»

 صمؿ ؿم٤مء، ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: ىم٤مل وذيمره٤م، ي٘مقلش أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمٞمذ

 اًمريمٕمتلم ـمقل اًمتِمٝمد ذم ضمٚمًتل أقمٛمؾ ممٙمـ أن٤م ًمٙمـ ؿم٤مء، ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم

د يمٚمٝم٤م  ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ُمثالً  اًمقاردة، إدقمٞم٦م سمَِنْ

 زم اهمٗمر مهللا» صالشمف ذم يدقمقا  ُم٤م آظمر ويم٤من: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم طمدي٨م

م، أن٧م ُمٜمل، سمف أقمٚمؿ أن٧م وُم٤م أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أهرت وُم٤م أظمرت، وُم٤م ىمدُم٧م ُم٤م  اعم٘مدِّ

ر، وأن٧م  أمَّ  إذا اعمٝمؿ:...ىمٌؾ ُمـ ىم٤مل ُم٤مذا ىم٤مل ُم٤م آظمر إمم..ش أن٧م إٓ إل ٓ اعم١مظمِّ

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ُم٤مذا أدري ُم٤م واًمٙمٌػم، اعمريض ظمٚمٗمف يّمكم وم٢مٟمف ومٚمُٞمخٗمِّػ، أطمُديمؿ

ٚمتف ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا  . اهلل ؿم٤مء إن طَمّمَّ

 (  11: 53: 27/ 542/واًمٜمقر اهلدى)



 

 السكع٘ إىل القٔاو

 السابع٘ ثه الجالج٘
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 فقف التؽبر ووجقب الرابعة ثؿ الثالثة الركعة إىل الؼقام

 :048 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وضمقسم٤م يٙمؼم صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ُمٙمؼماً  اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .شوؾمجدة ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »ىمقًمف ذمش صالشمف اعمزء» سمف وأُمر
 ([3/951) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الثالثة لؾركعة الـفقض كقػقة

 مم٤م ومذًمؽ ىمدُمٞمف؟ صدور قمغم أم يديف، قمغم ُمٕمتٛمداً  أهق :ملسو هيلع هللا ىلص هنقوف يمٞمػ وأُم٤م

 ذم يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: هريرة أيب طمدي٨م طم٤مؿم٤م قمٚمٛمٜم٤م، ومٞمام طمدي٨م ومٞمف يرد مل

 .ىمدُمٞمف صدور قمغم اًمّمالة
 وىمد - إؾمٜم٤مده يّمح ٓ وٕمٞمػ: طمدي٨م ًمٙمٜمف اعمحؾ، هذا يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف وم٢مٟمف

 .- شم٘مدم

ئف سمٕمض ذم ُمٕم٤مرض هق صُمؿَّ   رومع إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ حلدي٨م أضمزا

 .ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدًا، اؾمتقى ومٞمٝم٤م: ي٘مٕمد ٓ اًمتل واًمث٤مًمث٦م إومم اًمًجدة ُمـ رأؾمف
 [. 807 ص]- ؾمٌؼ يمام - صحٞمح طمدي٨م وهق

: يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل يمام قمٚمٞمف: ُمقىمقوم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ ذًمؽ صح ٟمٕمؿ:

جتف اًمّمالة: ذم ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد رُم٘م٧م  .جيٚمس وٓ يٜمٝمض، ومرأ

 .واًمث٤مًمث٦م إومم اًمريمٕم٦م ذم ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض: ىم٤مل
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 سمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 026 - 2/025» واًمٌٞمٝم٘مل ،شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .قمٜمف ًم٤ٌمسم٦م أيب اسمـ قمٌدة قمـ قمٞمٞمٜم٦م
 اسمـ قمـ أظمرى ـمرق ُمـ رواه وىمد اًمٌٞمٝم٘مل، صححف وىمد. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 .ىمدُمٞمف صدور قمغم ي٘مقم يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ قمـ أجْم٤مً  ورواه يزيد،
 .أجْم٤مً  صحٞمح وؾمٜمده
 صمٜم٤م: ـمٚمح٦م سمـ يم٤مُمؾ صمٜم٤م: ٟمجدة سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل آظمر: سم٢مؾمٜم٤مد ظمالومف قمٜمف ضم٤مء وًمٙمـ

 ُمـ ىم٤مم إذا قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل ىمٞمس سمـ إزرق قمـ - ؾمٚمٛم٦م اسمـ هق - مح٤مد

 ُمـ هذا يٗمٕمؾ ًمٕمٚمف: وجلٚم٤ًمئف ًمقًمده وم٘مٚم٧م. سمٞمده إرض قمغم اقمتٛمد اًمريمٕمتلم:

 .يٙمقن هذا وًمٙمـ ٓ،: ىم٤مًمقا  اًمِٙمؼَم؟

 ش. 2/035» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف
 ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل ٟمجدة: سمـ ُمٕم٤مذ همػم صم٘م٤مت: يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف. ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

 ىم٤مل صمؿش. ومٞمف شُمُٙمٚمِّؿ وىمد احلدي٨م، ص٤مًمح: »-ش اعمٞمزان» ٕصٚمف شمٌٕم٤مً  -ش اًمٚم٤ًمن»

 ويمذًمؽ. هنض إذا يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ورويٜم٤م: »اًمٌٞمٝم٘مل

 ش.اًمت٤مسمٕملم ُمـ واطمد وهمػم احلًـ، يٗمٕمؾ يم٤من

 اسمـ قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه. ُمذهٌٜم٤م وهقش: »3/444ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شوأمحد وُم٤مًمؽ، اًمرمحـ، قمٌد سمـ واًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمزيز، قمٌد سمـ وقمٛمر وُمٙمحقل، قمٛمر،
 ؾم٤مق أن سمٕمد - ىم٤مل :ش0/010ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وهق: ىمٚم٧م

 ذم ضمٚمقس أو ؾمجقد، ُمـ ىم٤مم ُمـ ومٜم٠مُمر ٟم٠مظمذ: وهبذا: »- احلقيرث اسمـ طمدي٨م

 ًمٚمتقاوع، أؿمٌف ذًمؽ وم٢من ًمٚمًٜم٦م: اشم٤ٌمقم٤مً  ُمٕم٤ًم، سمٞمديف إرض قمغم يٕمتٛمد أن اًمّمالة

 هذا ؾمقى ىم٤مُمف ىمٞم٤مم وأي يٜم٘مٚم٥م، ٓ أن وأطمرى اًمّمالة، قمغم ًمٚمٛمّمكم وأقمقن

 .شيمرهتف

 اًمٕمٛمقم، ُمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف مم٤م أظمص احلقيرث اسمـ طمدي٨م أن خيٗمك وٓ: ىمٚم٧م

 اًمٌٞمٝم٘مل: صٜمٞمع يٗمٞمده ُم٤م وهق اًم٘مٞم٤مم، ُمـ ومٞمف ذيمر ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ذًمؽ ىم٤مل أنف وم٤مًمٔم٤مهر
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 ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  هنض: إذا إرض قمغم سمٞمده آقمتامد سم٤مبش: » »ؾمٜمٜمف» ذم ىم٤مل طمٞم٨م

 سم٠مثر وقم٘مٌف احلقيرث، اسمـ طمدي٨م ؾم٤مق صمؿش ش. إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمٜمٝمقض ذم رويٜم٤م

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر قمٛمر اسمـ

 ([3/951) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

، الؼعدة؛ مـ قام إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان  قام ثؿ كزَّ

 :048 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ضم٤مًمس وهق يٙمؼم أن واًمًٜم٦م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

، اًم٘مٕمدة: ُمـ ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و  . ىم٤مم صمؿ يمؼمَّ

 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا التؽبر مع القديـ رفع

 :049 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف ويرومع

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و
 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرابعة لؾركعة التؽبر

 .شأيمؼم اهلل: »ىم٤مل اًمراسمٕم٦م: اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم أراد إذا ويم٤من
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 ش. صالشمف اعمزء» سمف وأُمر
 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرابعة لؾركعة التؽبر يف القديـ رفع

 . أطمٞم٤مٟم٤م اًمتٙمٌػم هذا ُمع  يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 والرابعة الثالثة الركعة بني آشساحة جؾسة

 :053 ،052 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدٓ اًمٞمنى رضمٚمف قمغم ىم٤مقمدا يًتقي يٜمٝمض أن ىمٌؾ وًمٙمٜمف

 .ُمقوٕمف إمم قمٔمؿ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ىمٞم٤مُمف ذم ومٕمؾ يمام يديف قمغم ُمٕمتٛمدا ي٘مقم صمؿ

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 إمم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدًٓ  اًمٞمنى رضمٚمف قمغم  ىم٤مقمداً  يًتقي يم٤من صمؿ

 .شإرض قمغم ُمٕمتٛمداً  ي٘مقم صمؿ» ُمقوٕمف،

 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 آشساحة جؾسة مـ الؼقام عـد العجـ

 . ىم٤مم إذا يديف قمغم يٕمتٛمد: يٕمجـ ويم٤من

 ([3/953) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 والرابعة الثالثة الركعة يف الػاحتة قراءة

 :055 ،054 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وضمقسم٤مش اًمٗم٤مِت٦م» ؾمقرة واًمراسمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ يمؾ ذم ي٘مرأ  صمؿ

 .أطمٞم٤مٟم٤م أيمثر أو آي٦م إًمٞمٝم٤م ويْمٞمػ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ويم٤من ،شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »اًمريمٕمتلم ُمـ يمؾ ذم ي٘مرأ  يم٤من و

 صالة ذم اًم٘مراءة» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - آي٤مت سمْمع اًمٔمٝمر صالة ذم إًمٞمٝمام أو٤مف رسمام

 .-ش اًمٔمٝمر

 ([3/953) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 األخري التػَد
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 التشفد وجقب إخر التشفد

 .إظمػم ًمٚمتِمٝمد جيٚمس اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م يتؿ أنْ  سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 أنف إٓ إول: ذم يّمٜمع يم٤من ُم٤م ومٞمف ويّمٜمع إول، ذم سمف أُمر سمام ومٞمف ي٠مُمر ويم٤من

 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ىمدُمٞمف ُوخْيِرُج  إرض، إمم اًمُٞمنى سمَِقِريمِف يٗميض :شُمتقريم٤مً  ومٞمف ي٘مٕمد يم٤من»

 .شوؾم٤مىمف ومخذه ِت٧م اًمٞمنى جيٕمؾ و. واطمدة

 ([3/980) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إخر التشفد جؾقس هقئة

 :073-071 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ُمـ ىمدُمٞمف وخيرج إرض، إمم اًمٞمنى سمقريمف يٗميض ُمتقريم٤م، ومٞمف جيٚمس أنف إٓ

 .اًمٞمٛمٜمك ؾم٤مىمف ِت٧م اًمٞمنى وجيٕمؾ واطمدة، ٟم٤مطمٞم٦م

 .اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف ويٜمّم٥م
 .أطمٞم٤مٟم٤م ومرؿمٝم٤م وجيقز
 .قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد ريمٌتف، اًمٞمنى يمٗمف ويٚم٘مؿ

 التشفديـ يف اجلؾقس صػة يف العؾامء اختالف

: ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ: اًمتِمٝمديـ ذم اجلٚمقس صٗم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن واقمٚمؿ

 .وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهق. ومٞمٝمام يٗمؽمش
 .وأت٤ٌمقمف ُم٤مًمؽ ىمقل وهق. ومٞمٝمام يتقرك: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ
 وهق. همػمه ذم ويٗمؽمش اًمًالم، يٚمٞمف شمِمٝمد يمؾ ذم يتقرك: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م
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 سملم ومرىم٤مً  ُمٜمٝمام: إظمػم ذم شمِمٝمدان ومٞمٝم٤م صالة يمؾ ذم يتقرك: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 اعمٙم٤من هذا ذم إئٛم٦م أؾمٕمد وهق قمٜمف، اهلل ريض أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م وهق. اجلٚمقؾملم

 ذًمؽ: ذم ٟمص   وهق اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ ُمٕمف وُمـ هذا محٞمد أيب طمدي٨ِم  ُمٕمف وم٢من سم٤مًمًٜم٦م:

 سم٤مًمّمالة خمّمقص هذا: واوم٘مف وُمـ أمحد اإلُم٤مم ىم٤ملش: »0/90ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم ىم٤مل

 - إول اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس سملم ومرىم٤مً  ضُمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمتقرك وهذا شمِمٝمدان، ومٞمٝم٤م اًمتل

 اًمث٤مين اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس وسملم - ًمٚم٘مٞم٤مم ُمتٝمٞمئ٤مً  ومٞمف اجل٤مًمس ومٞمٙمقن ختٗمٞمٗمف: يًـ اًمذي

 سملم وم٤مرىم٦م اجلٚمقس هٞمئ٦م ومتٙمقن وأجْم٤مً . - ُمٓمٛمئٜم٤مً  ومٞمف اجل٤مًمس يٙمقن اًمذي -

 .ومٞمٝمام طم٤مًمف ًمٚمٛمّمكم ُمذيمرةً  اًمتِمٝمديـ،
 اًمتِمٝمد ذم اًمتل اجلٚم٦ًم ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمّمٗم٦م هذه ذيمر إٟمام محٞمد أب٤م وم٢من وأجْم٤مً 

: ىم٤مل صمؿ ُمٗمؽمؿم٤ًم، جيٚمس يم٤من وأنف إول، اًمتِمٝمد ذم ضمٚمقؾمف صٗم٦م ذيمر وم٢مٟمف اًمث٤مين:

 .شاًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس وم٢مذا: ًمٗمظ وذم. أظمرة اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس وإذا
 أُم٤م: ُمٜمٝم٤م احلؼ ًمٞمٔمٝمر اعمذيمقرة: اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م يمؾ أدًم٦م ٟمًقق أن ويٜمٌٖمل

 ويم٤من: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: إول: أطم٤مدي٨م سمثالصم٦م أصح٤مسمف وم٤مطمت٩م: إول اعمذه٥م

 رضمٚمف ويٜمّم٥م اًمٞمنى، رضمٚمف يٗمرش ويم٤من اًمتحٞم٦م، ريمٕمتلم يمؾ ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص

 .احلدي٨م. .. اًمٞمٛمٜمك

 ذًمؽ ذيمرت ٕهن٤م فم٤مهرة: طمج٦م سمٕمٛمقُمف وهقش. اًمّمالة اومتت٤مح» ذم ؾمٌؼ وىمد

 يمؾ ذم أنف ٟمص يم٠منف إًمخ:. .. يٗمرش ويم٤من: وم٘مقهل٤م. اًمتحٞم٦م ريمٕمتلم يمؾ ذم: ىمقهل٤م سمٕمد

 سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ُمٕمّؾ  - ومٝمق :شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم يم٤من وإن - احلدي٨م ًمٙمـ أجْم٤ًم: ريمٕمتلم

 أطمٞم٤مٟم٤ًم، ؾمٜم٦م وأنف إظمػم، اًمتِمٝمد ذم آومؽماش سمجقاز ًم٘مٚمٜم٤م صح: وًمق. هٜم٤مك سَمٞمَّٜم٤َّمه يمام

 .يّمح مل ًمٙمٜمف
 ىمٕمد صمؿ اًمٞمنى، رضمٚمف ومرش ًمٚمتِمٝمد: ىمٕمد ومٚمام: ىم٤مل طُمْجر سمـ وائؾ قمـ :الثاين

 ومخذه قمغم إجٛمـ ُمروم٘مف وووع اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف وووع قمٚمٞمٝم٤م،

 .سم٤مٕظمرى يدقمق ضمٕمؾ صمؿ واًمقؾمٓمك، سم٤مإلهب٤مم طمٚم٘م٦م وضمٕمؾ أص٤مسمٕمف، قم٘مد صمؿ اًمٞمٛمٜمك،
 ،ش4/308» وأمحد ،ش0/304» واًمدارُمل ،ش0/040» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف
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 ش. 2/032» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش053 - 0/052» واًمٓمح٤موي
 . شم٘مدم أنف وأفمـ. صحٞمح وؾمٜمده
 .شاًمّمالة آظمر ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾش: يدقمق: »ىمقًمف: »اًمٓمح٤موي ىم٤مل

 وىمد رسم٤مقمٞم٦م؟ أم صمٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة هذه يم٤مٟم٧م هؾ: يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ ىم٤مل، يمام وهق

 ذم ضمٚمس وإذا: سمٚمٗمظ ذًمؽ شُمٕملمِّ  أظمرى رواي٦مش 0/073ش »اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم وضمدت

 اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمٛمٜمك، وٟمّم٥م اًمٞمنى، أوجع اًمريمٕمتلم:

 .ًمٚمدقم٤مء أصٌٕمف وٟمّم٥م
 .أجْم٤مً  صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م

 يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن واًمٔم٤مهر اًمريمٕمتلم، ذم يم٤من إٟمام آومؽماش أن ذم ٟمص ومٝمذا

 .اًمّمٌح صالة وًمٕمٚمٝم٤م صمٜم٤مئٞم٦م،
 - اًمراسمع ًمٚمٛمذه٥م طمج٦م هق سمؾ اعمذه٥م، هلذا ومٞمف طمج٦م ٓ وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف:

 ذم ويمذا اًمرسم٤مقمٞم٦م، ذم إول اًمتِمٝمد ذم سم٤مٓومؽماش ي٘مقل اًمذي :- أمحد ُمذه٥م

 .واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اعمذه٥م قمغم طمج٦م وهق اًمثٜم٤مئٞم٦م،
 .اًمٞمنى رضمٚمؽ وشَمثْٜمل اًمٞمٛمٜمك، رضمٚمؽ شمٜمّم٥م أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م
 قمٌد قمـش 243 - 2/242» اًمٌخ٤مري وقمٜمف ،ش003 - 0/002» ُم٤مًمؽ أظمرضمف

 سمـ اهلل قمٌد يرى يم٤من أنف: أظمؼمه أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمرمحـ

 اهلل، قمٌد ومٜمٝم٤مين ،- اًمًـ طمدي٨م يقُمئذٍ  وأن٤م - ومٗمٕمٚمتف ضمٚمس، إذا اًمّمالة ذم يؽمسمع قمٛمر

 .ِتٛمالين ٓ ِرضْمكَمّ  إن: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ شمٗمٕمؾ وم٢مٟمؽ: ًمف وم٘مٚم٧م. ومذيمره:. .. وىم٤مل

 ش. 2/029» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/050» اًمٓمح٤موي أظمرضمف ويمذًمؽ
 ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  واًمٌٞمٝم٘مل ،ش033» واًمدارىمٓمٜمل ،ش0/073» اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف

 ؾمٌؼ وىمد. ٟمحقه سمف اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ حيٞمك

 أخٗم٤مظ - اًمدارىمٓمٜمل ويمذا - قمٜمده وًمف ،شاًمًجدشملم سملم اجلٚمقس» ذم اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ

 .شصح٤مح يمٚمٝم٤م: »اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل صمؿ أظمرى،
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 شم٘مٞمٞمده ي٘متيض ُم٤م أجْم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مء ىمد أنف إٓ سم٢مـمالىمف، طمج٦م وهق: ىمٚم٧م

 أجْم٤ًم، ُم٤مًمؽ أظمرضمف ُم٤م: وهق. اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم سم٤مًمتِمٝمد: أو اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم إول سم٤مًمتِمٝمد

 أراهؿ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أن: أجْم٤مً  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ واًمٌٞمٝم٘مل اًمٓمح٤موي، وقمٜمف

 وريمف قمغم وضمٚمس اًمٞمنى، رضمٚمف وصمٜمك اًمٞمٛمٜمك، رضمٚمف ومٜمّم٥م اًمتِمٝمد: ذم اجلٚمقَس 

: وصمٜمل قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد هذا أراين: ىم٤مل صمؿ ىمدُمف، قمغم جيٚمس ومل إجن،

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أب٤مه أن

 اسمٜمف رواي٦م وُمثٚمٝم٤م هذه، ىمٌؾ اًمتل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م أوم٤مدشمف ُم٤م ظمالف ومٝمذا

 آظمر: شمِمٝمد قمغم وإظمرى شمِمٝمدٍ  قمغم اًمروايتلم إطمدى ُِتٛمؾ مل وم٢من اًمرمحـ، قمٌد

 .شمٕم٤مروت٤م

 إول، اًمتِمٝمد قمغم واسمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م مُحٚم٧م وم٢مذاش: »2/243» احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمتٗمّمٞمَؾ  ذًمؽ وواومؼ اًمتٕم٤مرض، قمٜمٝمام اٟمتٗمك إظمػم: اًمتِمٝمد قمغم إظمػمة وروايتف

 .شأقمٚمؿ واهلل .محٞمد أيب طمدي٨م ذم اعمذيمقرَ 

 هبذا ًمؽ فمٝمر وىمد. وطمج٦م دًمٞمؾ ُمـ اعمذه٥م هذا ٕرسم٤مب وضمدٟم٤م ُم٤م يمؾ هذا

 .واطمدة طمج٦م وٓ هلؿ َيًَٚمؿُ  ٓ أنف اًمٌٞم٤من
 يم٤من أنف: ىمري٤ٌمً  اعمذيمقر قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اطمتجقا  وم٘مد: اًمث٤مين اعمذه٥م وأُم٤م

 .إجن وريمف قمغم جيٚمس
 إظمػم: اًمتِمٝمد قمغم حمٛمقًم٦م اًمرواي٦م هذه أن وهق ؾمٌؼ: مم٤م يتْمح قمٜمف واجلقاب

 .ُم٤مًمؽ قمغم ٕمحد طمج٦م سمٛمجٛمققمٝمام وم٤مًمروايت٤من ًمف، اعمٕم٤مرو٦م اًمرواي٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م مجٕم٤مً 

 إذا ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وهق أظمرى: طمج٦م ًمف وضمدت وىمد

 .احلدي٨م. ..ش اًمتحٞم٤مت: »اًمٞمنى وريمف قمغم آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط ذم ضمٚمس
 ؾمٌؼ يمام - إؾمٜم٤مده يّمح ٓ وًمٙمٜمف اًمتِمٝمديـ، ذم اًمتقرك ذم واوح ٟمص وهذا

 .- ؿمئ٧م إن ومراضمٕمفش. اًمتِمٝمد ذم آومؽماش» ذم سمٞم٤مٟمف
 .هذا اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وهق صم٤مًمث٦م، طمج٦م وهلؿ



ظمػم   543 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 طمدي٨م قمٚمٞمف دل يمام إظمػم: اًمتِمٝمد قمغم حمٛمقل وأنف جمٛمؾ، سم٠منف قمٜمف وأضمٞم٥م

 ش. 0/86ش  »اًمزاد»  ذم ذيمره. ىمٌٚمف محٞمد أيب
 :سمٚمٗمظ محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ رواي٦مٍ  ذم ُم٤م ؾمقى طمج٦م هلؿ ومٚمٞمس: اًمث٤مًم٨م اعمذه٥م وأُم٤م

 ُمتقريم٤مً  وم٘مٕمد اًمٞمنى، رضمٚمف أظمر اًمتًٚمٞمؿ: ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًجدة ذم يم٤من إذا طمتك

 .إجن ؿم٘مف قمغم
 [. 615 صش ]اًمريمقع» ذم شم٘مدُم٧م وىمد

 اًمتِمٝمد ذم يم٤من إٟمام ذًمؽ أن قمغم يدل احلدي٨م ؾمٞم٤مق ٕن ومٞمف: طمج٦م ٓ وهذا

 طمتك: ىم٤مل صمؿ اًمريمٕمتلم، ُمـ ىمٞم٤مُمف ذيمر وم٢مٟمف اًمثالصمٞم٦م: أو اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ اًمًالم يٚمٞمف اًمذي

 .ُمتقريم٤مً  ىمٕمد اًمتًٚمٞمؿ: ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًجدة ذم يم٤من إذا

 اجلٚمقس هذا اظمتّم٤مص ذم فم٤مهر اًمًٞم٤مق ومٝمذاش: »0/92» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .شاًمث٤مين سم٤مًمتِمٝمد
 اًمريمٕمتلم: ذم ضمٚمس وم٢مذا: سمٚمٗمظ آٟمٗم٤مً  اعمت٘مدُم٦م اًمٌخ٤مري رواي٦م ُمٜمف وأسح: ىمٚم٧م

 رضمٚمف ىمدم أظمرة: اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس وإذا. اًمٞمٛمٜمك وٟمّم٥م اًمٞمنى، رضمٚمف قمغم ضمٚمس

 .ُم٘مٕمدشمف قمغم وىمٕمد اًمٞمٛمٜمك، وٟمّم٥م. اًمٞمنى
 طمدي٨م رواي٦م أمجٚمقا  اًمرواة سمٕمض أن شمٌلم وهل اًم٘مٞمؿ، اسمـ ىم٤مًمف ومٞمام ٟمص وهذه

 هلذا سمف اطمت٩م ُمـ سمف وم٤مهمؽم إول: اًمتِمٝمد ذم ضمٚمقؾمف صٗم٦م يذيمر ومٚمؿ هذا: محٞمد أيب

ئد سم٤مًمزائد إظمذ جي٥م وإٟمام! اعمذه٥م  .- ُمٕمٚمقم هق يمام - وم٤مًمزا
 ٟمص وهق هذا، محٞمد أيب طمدي٨م هل طمجتف أن قمٚمٛم٧م وم٘مد: اًمراسمع اعمذه٥م وأُم٤م

 خمتٚمػ سملم جيٛمع اًمذي وهق وأصحٝم٤م، اعمذاه٥م أىمقى ومٝمق ذًمؽ: ذم ىم٤مـمع سيح

 يٚمزم وم٢مٟمف اعمذاه٥م: ُمـ همػمه سمخالف ُمٜمٝم٤م، ؿمٞمئ٤مً  يرد وٓ اًمث٤مسمت٦م، اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 .- خيٗمك ٓ يمام - سمٕمْمٝم٤م أو إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ يمثػماً  َيُرد أن

 ([3/982) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 أحقاًكا وفرصفا القؿـك كصب

 .أطمٞم٤مٟم٤مً ش ومرؿمٝم٤م» ورسمام اًمٞمٛمٜمك، يٜمّم٥م و

 هذا ذم جيٚمس يم٤من أنف: اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف ومرش وُمٕمٜمكش: »0/87» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 وؾم٤مىمف ومخذه سملم اًمٞمنى وىمدم ُمٗمروؿم٦م، اًمٞمٛمٜمك ىمدم ومٞمٙمقن ُم٘مٕمدشمف: قمغم اجلٚمقس

 يم٤مٟم٧م هؾ: اجلٚمقس هذا ذم اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف ذم آظمتالف ومقىمع إرض، قمغم وُم٘مٕمدشمف

 ٓ يم٤من وم٢مٟمف احل٘مٞم٘م٦م: ذم اظمتالوم٤مً  ًمٞمس - أقمٚمؿ واهلل - وهذا ُمٜمّمقسم٦م؟ أو ُمٗمروؿم٦م

 شمٙمقن وم٢مهن٤م واعمٗمروؿم٦م، اعمٜمّمقسم٦م سملم ومتٙمقن يٛمٞمٜمف: قمـ خيرضمٝم٤م سمؾ ىمدُمف، قمغم جيٚمس

 قم٘مٌف، قمغم ضم٤مًم٤ًمً  هل٤م ٟم٤مص٤ٌمً  ًمٞمس أنف سمٛمٕمٜمك ُمٗمروؿم٦م ومٝمل إجٛمـ، سم٤مـمٜمٝم٤م قمغم

 .إرض إمم وفَمْٝمُره٤م سم٤مـمٜمٝم٤م قمغم ضم٤مًم٤ًمً  ًمٞمس أنف سمٛمٕمٜمك وُمٜمّمقسم٦م
 يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص إٟمف: ي٘م٤مل أو. اًمزسمػم سمـ اهلل وقمٌد ُمٕمف، وُمـ محٞمد أيب ىمقل ومّمح

 .شأقمٚمؿ واهلل. هل٤م أروح وهذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومرؿمٝم٤م ورسمام ىمدُمف، يٜمّم٥م ومٙم٤من وهذا: هذا

 ذح» ذم ًمٚمٜمقوي شمٌٕم٤مً  قمٜمدٟم٤م: اعمخت٤مر هق ذيمره اًمذي إظمػم اًمت٠مويؾ وهذا

 - إرض قمغم إص٤مسمع أـمراف ووع وأن اجلقاز، ًمٌٞم٤من هذا وَمَٕمؾ ويٙمقنش ُمًٚمؿ

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  شمريمف جيقز - اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمًتح٤ٌمً  يم٤من وإن

 .- هذا يمت٤مسمٜم٤م ذم ذًمؽ ُمر يمام - اًمّمالة سم٤مب ذم ؾمٞمام ٓ يمثػمة: ٟمٔم٤مئر ًمف اًمت٠مويؾ وهذا
 ([3/988) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوشط التشفد يف التقرك حديث ضعػ

الةِ  َوؾمطِ  ذم ضَمَٚمَس  إذا- ي٘مقل يم٤منَ » ى ِوْريمِفِ  قمغم آظِمِرَه٤م وذم اًمّمَّ : - اًمُٞمْنَ

  اًمتحٞم٤مُت 
ِ
 ذم يم٤من إنْ  صمؿ: ىم٤مل. -ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد: -ىمقًمف إمم-.. هلل

ِدِه، ُمـ يٗمُرغُ  طملمَ  هَنََض  اًمّمالة: وؾمطِ  ِدهِ  سمٕمد دقم٤م آظِمره٤م ذم يم٤من وإنْ  شَمَِمٝمُّ  سمام شَمَِمٝمُّ

ٚمِّؿ صمؿ َيْدقُمَق، َأنْ  اهلل ؿم٤مء ًَ  .اًمتامم هبذا ُمٜمٙمرش. ُي
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 [:اإلمام قال]

 إصؾ هق آومؽماش أن: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل اًمذي واًمّمقاب

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م وٟمحقه ،ش307ش»اإلرواء» ذم اعمخرج قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم واًمًٜم٦م:

 اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد إٓ شمِمٝمد: يمؾ وذم ضمٚم٦ًم يمؾ ذم ومٞمٗمؽمش :ش306» ىمٌٚمف اًمذي

 :اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ذم ُمٗمّمالً  ضم٤مء يمام اًمًالم: يٚمٞمف

 وإذا اًمٞمٛمٜمك، وَٟمَّم٥َم  اًمٞمنى ِرضْمِٚمفِ  قمغم ضمٚمس اًمريمٕمتلم: ذم ضمٚمس وم٢مذا»... 

مَ  أظمرة: اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس ش. ُم٘مٕمدشمف قمغم وىمٕمد إظمرى، وَٟمَّم٥َم  اًمٞمنى ِرضْمَٚمفُ  ىَمدَّ

ـِ  وَمِذيْمرُ  وسم٤مجلٛمٚم٦مش. 722ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه، اًمٌخ٤مري رواه  اسم

 ظم٤مًمػ اًمتل وؿمقاذه أظمٓم٤مئف ُمـ اًمّمالة وؾمط ذم اًمتقركَ  اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم إؾمح٤مق

 .اًمٙمثػمة اًمث٘م٤مت وأطم٤مدي٨م إظمرى أطم٤مديثف سمٕمَض  ومٞمٝم٤م

 (.269-268/ 02/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؽقن؟ تشفد أي يف التقرك

٤َم َي٤م. ▬:. الشقخ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم  َوَأنْتُؿْ  إِ

ٚمُِٛمقنَ  ًْ  .[012:قمٛمران آل]♂ُُم

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[0:اًمٜم٤ًمء]♂َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح . ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[70 - 71: إطمزاب]♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 :سمٕمد أُم٤م

 سمدا ُمْم٤موم٦م أظمرى أؾمئٚم٦م قمـ ورسمام اًم٤ٌمىمٞم٦م، إؾمئٚم٦م قمـ اإلضم٤مسم٦م إمم اًمتقضمف ىمٌؾ

 ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠مُمر يتٕمٚم٘م٤من اصمٜملم أُمريـ قمغم اًمتٜمٌٞمف زم
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 أؿمٕمر أين وًمقٓش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »مجٞمًٕم٤م ًمديٙمؿ اعمٕمروف اعمِمٝمقر احلدي٨م

 اًمت٘مٚمٞمد قمـ وآسمتٕم٤مد واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع قمغم طمرًص٤م ُمٕمٜم٤م يٚمت٘مقن أن٤مس سملم أنٜمل

 عم٠ًمختلم ي٠ميت ُم٤م قمغم ًمٚمتٜمٌٞمف شمٓمرىم٧م ح٤م وإضمداد أسم٤مء قمٚمٞمف وضمدٟم٤م ُم٤م قمغم واجلٛمقد

 وسمخ٤مص٦م اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع قمغم طمريًّم٤م يمٝمذا جمتٛمًٕم٤م هلل واحلٛمد وضمدت ح٤م وًمٙمـ اصمٜمتلم،

 أنٌٝمٙمؿ أن إمم اٟمدومٕم٧م ًمذًمؽ اًمّمالة، وهل أٓ اًمث٤مين اإلؾمالُمل سم٤مًمريمـ يتٕمٚمؼ ومٞمام

 :اصمٜملم أُمريـ إمم

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػًما  رأج٧م: إول إُمر  يم٤مٟم٧م ؾمقاء صمٜم٤مئٞم٦م صالة يّمٚمقن طمٞمٜمام إظمقا

 ذم اًمتقرك أن هق إٟمام سمف اًمتذيمػم أريد وم٤مًمذي اًمتِمٝمد، ذم يتقريمقن ؾمٜم٦م أو ومرًو٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م أطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم ي٠مت مل ؾمٜم٦م، وٓ ومرًو٤م ٓ اًمثٜم٤مئٞم٦م

 ذم اًمتقرك إن سمؾ خمٓمقـًم٤م أو ُمٓمٌققًم٤م ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمًٜم٦م يمت٥م سمٓمقن ذم اعمٌثقصم٦م

 اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد وهمػمه اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أظمرضمف صحٞمًح٤م ٟمًّم٤م خي٤مًمػ اًمثٜم٤مئٞم٦م

 أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: ىم٤مل قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ

 طمٙمؿ ذم احلدي٨م قمٚمامء قمٚمٞمف يمام احلدي٨م هذا اًمٞمنى، شمٗمرش وأن اًمٞمٛمٜمك شمٜمّم٥م

 أو يمذا اهلل رؾمقل ومٕمؾ: ىم٤مل ًمق يمام ومٝمق يمذا اًمًٜم٦م ُمـ: اًمّمح٤ميب ىمقل ًمـ اعمرومقع:

 ذم ذًمؽ ومٚمٞمس يمذا، اًمًٜم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕمل ىم٤مل ًمق ُم٤م سمخالف يمذا، قمـ هنك أو سمٙمذا، أُمر

 سمـ اهلل قمٌد وم٘مقل هذا وقمغم احلدي٨م، ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ىمرر مم٤م هذا اعمرومقع، طمٙمؿ

 ومًٜم٦م اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ومٝمذا اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 وشمٗمرش اًمٞمٛمٜمك شمٜمّم٥م أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: احلٍم سم٠مداة ي٘مقل يم٘م٤مقمدة اًمّمالة

 .اًم٘م٤مقمدة هل هذه اًمٞمنى،

 اًمذي اخل٤مص اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م إٓ وأبًدا دائاًم  واؾمتٕمامهل٤م ـمرده٤م ومٞمج٥م وطمٞمٜمئذ

 يتٕمٚمؼ ومام اخل٤مص، اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف دل ُم٤م اًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ ٟمًتثٜمل أن قمغم قمٚمٛمًٞم٤م حيٛمٚمٜم٤م

 اًمتقرك ي٠مت ومل اًمث٤مين، اًمتِمٝمد ذم شمقرك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم اًمدًمٞمؾ ضم٤مء إٟمام سم٤مًمتقرك

 اومؽموٜم٤م وم٢مذا اًمًالم، يٚمٞمف اًمذي اًمث٤مين اًمتِمٝمد ؾمقى ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف

 ؾمقاء ريمٕمتلم يمؾ رأس قمغم ويتِمٝمد ريمٕمتلم، ريمٕمتلم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم ىم٤مم رضماًل  أن

 يٜمّم٥م أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام اًمتِمٝمدات هذه يمؾ ومٗمل صمامٟمٞم٦م أو ؾمًت٤م أو أرسمًٕم٤م صغم
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 .اًمتقرك ي٠ميت ومٝمٜم٤م إظمػم اًمتِمٝمد أو إظمػمة اًمريمٕم٦م أُم٤م اًمٞمنى، يٗمؽمش وأن اًمٞمٛمٜمك

 ًمٙمؿ ذيمرشمف ويمٜم٧م اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هذا ًمقٓ

 ذم ضم٤مء إٟمام  اًمتقرك إظمػم، اًمتِمٝمد ذم شمقرك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف أظمرى، ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم

 وٓ يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م ٟمٕمٛمؾ أن ومٞمج٥م ىمٌٚمف، سمتِمٝمد اعمًٌقق: أي إظمػم، اًمتِمٝمد

 ذطم٧م يمام هق اًمذي قمٛمر اسمـ يمالم ُمـ ؾمٛمٕمتؿ يمام وم٤مًم٘م٤مقمدة سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م ٟميب

 ضم٤مء ومٙمام ىمٌٚمف سمتِمٝمد اعمًٌقق إظمػم اًمتِمٝمد ذم إٓ آومؽماش، هق اعمرومقع طمٙمؿ ذم

 .سم٤مًمتِمٝمد يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا شمقرك، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه محٞمد أيب طمدي٨م ذم

ًٓ  اًمًجدشملم سملم أظمرى ؾمٜم٦م هٜم٤مك  ٟمّم٥م أجًْم٤م ي٠ميت هٜم٤م قمٛمر اسمـ حلدي٨م إقمام

 ي٘مٕمل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد وًمٙمـ اًمٞمنى واومؽماش اًمٞمٛمٜمك

 ٕن اًم٤ًمسمؼ: قمٛمر اسمـ سمحدي٨م أنرده احلدي٨م؟ هبذا ٟمٗمٕمؾ ومامذا اًمًجدشملم، سملم

 ُمـ اعمت٘مدُملم أئٛمتٜم٤م ُمـ يمثػم ىم٤مل يمام ومٜم٘مقل آومؽماش وإٟمام اإلىمٕم٤مء هق ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة

 طمدي٨م ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتزام ُمع أطمٞم٤مًٟم٤م سمف يٗمٕمؾ اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء أن احلدي٨م أهؾ

 .قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ

 اًمذيـ أن أظمرى أُمٙمٜم٦م وذم هٜم٤م ٓطمٔم٧م ًم٘مد: سم٤مًمتقرك اعمتٕمٚمؼ اًمث٤مين واًمتٜمٌٞمف

 اًمًٜم٦م هذه اًمتقرك، سمٙمٞمٗمٞم٦م شمتٕمٚمؼ أظمرى ؾمٜم٦م شمٗمقهتؿ اًمًٜم٦م هذه وحي٘م٘مقن يتقريمقن

 شمٚم٘مٞماًم  يمٗمف ريمٌتف يٚم٘مؿ وإٟمام ووًٕم٤م اًمٞمنى ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف يْمع ٓ أنف هل

 اًمتقرك ذم هٙمذا، هق آومؽماش ذم ٟمجٚمس يمام. .. هٙمذا يْمع ٓ يده، يقه صمؿ هٙمذا

 اًم٤ًمقمد ٟمقشمر صمؿ اًمٞمنى، ًمٚمٙمػ ًم٘مٛم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م اًمريم٦ٌم: هٙمذا وإٟمام يمذًمؽ إُمر ًمٞمس

 يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ يتقرك اًمذي ٕن اًمتنميع: طمٙمٛم٦م مت٤مم ُمـ وهذا قمٚمٞمف، وٟمٕمتٛمد

 ضمٜمٌف قمغم اًمذي ص٤مطمٌف قمغم يٛمٞمؾ ُمثكم اجلًؿ سمديـ يم٤من أو سم٤مًمتقرك قمٝمد طمدي٨م

 سم٥ًٌم ضمٚمًتف ذم ويًت٘مٞمؿ اعمّمكم هذا ًمٞم٘مقم اًمًٜم٦م هذه ومج٤مءت ومٞمْم٤مي٘مف، إجٛمـ

 .اًمٞمنى سمٙمٗمف اًمريم٦ٌم وشمٚم٘مٞمؿ إجٛمـ ؾم٤مقمده قمغم اقمتامده

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٢مذن اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى سمف، اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا

 (11:11:37/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 
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 آفساش؟ أم التقرك الثـائقة يف التشفد يف السـة هؾ

 اًمتِمٝمد ذم اًمًٜم٦م أن ،شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم ذيمرت! ؿمٞمخ :مداخؾة

 ُمـ اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م أو اعمٖمرب ُمـ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم.. اًمثالصمٞم٦م ذم إٓ آومؽماش

 أٓ ،شآومؽماش اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م ُمـ: »قمٛمر اسمـ حلدي٨م اؾمتٜم٤مداً  ومٞمتقرك، اًمرسم٤مقمٞم٦م

 ُمٜمف اًمذي شمِمٝمده ذم يم٤من إذا يم٤من: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة يروي اًمّمح٤ميب ىمقل أن شمرى

ك، اًمتًٚمٞمؿ   ذاك؟ احلدي٨م ُمـ سم٤مٕظمذ أومم هذه أخٞمس شَمَقرَّ

 ذًمؽ؟ ظمالف ىمٚمٜم٤م ٟمحـ وهؾ: الشقخ

 سمٕمده ُمـ هذا اًمّمٌح شمِمٝمد ذم.. اًمّمٌح ذم ُمثالً  اًمريمٕمتلم ذم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .شمًٚمٞمؿ

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 يٗمؽمش؟ أم يتقرك :مداخؾة

 .يٕمٜمل صمٜم٤مئٞم٦م شمٕمٜمل أن٧م إذاً  يٗمؽمش، هٜم٤م ٓ،: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 همػم طمدي٨م قمٜمدك هؾ! ـمٞم٥م صمٜم٤مئٞم٦م؟ شمٕمٜمل أن اًم١ًمال ووح أن: الشقخ

داً  يم٤من وًمق ؾمالم يٚمٞمف شمِمٝمد يمؾ ذم يٙمقن اًمتقرك أن ًمؽ يقوح هذا  وطمٞمدًا؟ شَمَِمٝمُّ

 .اًمتدىمٞمؼ هذا ذم ُم٤م ٓ، :مداخؾة

 .واطمدة هذه اًمتدىمٞمؼ، هذا ذم ُم٤م! ـمٞم٥م: الشقخ

 ضم٤مءت؟ طمدي٨م أي ذم اجلٛمٚم٦م هذه :ثاكقاً 

 .محٞمد أيب طمدي٨م :مداخؾة

َؾ: مُحَْٞمد أيب ـمٞم٥م: الشقخ  صمؿ آومؽماش، ومٞمف وذيمر إول، اًمتِمٝمد ومذيمر وَمّمَّ

 .يمالُمل واوح اًمتٕمٛمٞمؿ؟ ُمٜمف ي١مظمذ ومٙمٞمػ اًمتقرك، ومٞمف وذيمر إظمػم، اًمتِمٝمد ذيمر
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ( 11: 41: 06/ 232/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثـائقة الصالة مـ التشفد يف اجلؾقس كقػقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ذم اعمّمكم جيٚمس يمٞمػ اعم١مًمػ يذيمر مل :فائدة

 اًمِم٤مومٕمل؟ ي٘مقل يمام يتقرك أم أمحد ي٘مقل يمام أجٗمؽمش يم٤مًمّمٌح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتٞم٧م: ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ حلدي٨م إول قمٜمدي اًمّمقاب

 اًمٞمنى أوجع اًمريمٕمتلم ذم ضمٚمس وإذا. .. اًمّمالة اومتتح إذا يديف يرومع ومرأجتف

 وووع ًمٚمدقم٤مء إصٌٕمف وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمٛمٜمك وٟمّم٥م

 .صحٞمح سمًٜمد 073/  0 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. اًمٞمنى رضمٚمف قمغم اًمٞمنى يده

 واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م وي٘مقيف صمٜم٤مئٞم٦م يم٤مٟم٧م وصٗمٝم٤م اًمتل اًمّمالة أن ذم فم٤مهر ومٝمذا

 ىمٚمٜم٤م ُم٤م ومث٧ٌم اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس صٗم٦م ذم اعم١مًمػ قمٜمد شم٘مدُم٤م اًمٚمذيـ قمٛمر

 . هلل واحلٛمد

 ([223) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 الرباعقة أو الثالثقة يف إخر التشفد يف يؽقن إكام التقرك

ش. واًمتقرك اإلىمٕم٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »اجل٤مُمع صحٞمح ذم ضم٤مء :مداخؾة

 .إظمػم اًمتِمٝمد ذم إٓ قمٜمف ُمٜمٝمل واًمتقرك اإلىمٕم٤مء، ومنت: شمٕمٚمٞمؼ

 إٓ يٙمقن ٓ اًمتقرك أن قمٚمٞمف، ضمريٜم٤م ُم٤م وهذا ُمٜمٙمؿ، اًمًٜملم ظمالل قمرومٜم٤مه اًمذي

 أج٤مم ُمٜمذ ًمٙمٜمٜم٤م ومال، اًمثٜم٤مئٞم٦م أُم٤م ُمٜمٝم٤م، إظمػم اًمتِمٝمد وذم رسم٤مقمٞم٦م أو صمالصمٞم٦م صالة ذم

 .اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم شمتقّريمقن رأجٜم٤ميمؿ
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 .اًمِمٞمخ ُمريض هق :مداخؾة

ـ: الشقخ ًِّ  !!ؿم٤مسم٤مً  يزال ٓ شمٔمٜمف سمِمٞمخؽ، فمٜمؽ طَم

 ص٤مر اًمذي اإلُم٤ًمك وهبذا ؾمٜم٦م، ُمٜمذ وأتٕم٤مًم٩م ؿمديد اًمريم٥م ذم وضمع قمٜمدي

 .اًمقضمع ازداد اًمٌدن، مجٞمع ذم اًمقضمع اؿمتد ُمٕمل

يَم٥م، ذم اًمقضمع وازداد يمٚمف، سمدين أص٤مب اًمقضمع  أتقرك، أين أوٓمر أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمرُّ

 ٟمٗمز أضم٤مهد أطمٞم٤مًٟم٤م اًمتِمٝمد، يٓمٞمؾ سم٠منف ُمٜمف أقمرف إُم٤مم ظمٚمػ صٚمٞم٧م إذا ظم٤مص٦م

 .شمٕمٚمؿ يمام ُمؽمسمٕم٤مً  ُيَّمٚمِّـل يم٤مًمذي قمذرًا، زم أن اعم٘مّمقد اًم٘مٕمدة، هذه همػم وأضمٚمس

 ( 10: 01: 39/   079/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثـائقة الصالة يف التقرك حؽؿ

ؾ ًمق ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ؾم١مازم :مداخؾة  ذم أو اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمتقرك ذم اًم٘مقل ًمٜم٤م شُمَٗمّمِّ

 اًمثٜم٤مئٞم٦م؟ اًمّمالة

 .صم٤مًم٨م هبام ُيْٚمَحؼ وىمد طمديثلم، اؾمتحْم٤مر يٜمٌٖمل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم: الشقخ

 ؾمٜم٦م إٟمام: »قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىمقل: إول احلدي٨م

ضمؾ ٟمّم٥م اًمّمالة ضمؾ واومؽماش اًمُٞمْٛمٜمَك اًمرِّ  ش.اًمٞمنى اًمرِّ

 أن ومٞمف، اعمّمكم قمغم يٜمٌٖمل اًمّمالة ذم ضمٚمقس يمؾ أن ىم٤مقمدة، ُيْٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذا

ش ى َيْٗمؽَمِ  .اًمٞمٛمٜمك ويٜمّم٥م قمٚمٞمٝم٤م وي٘مٕمد اًمُٞمْنَ

 ـَمْرُده٤م جي٥م اًمٜمٌقي٦م، اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمٕمٛمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد يمٙمؾ اًم٘م٤مقمدة وهذه

ص ٟمص جملء طم٤مًم٦م ذم إٓ واؾمتٕمامهل٤م،  سمّمٗم٤مت ُيَ٘مّٞمده أو اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا خُيَّمِّ

 .أظمرى

 ًمٜمٌٜمل طمديثٞم٦م: ٟم٤مطمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ُأريد واًمٌٞم٤من، اًمنمح ذم ُأومِٞمض أن وىمٌؾ

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م
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 اًمنمقمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدات ُمـ قم٤ٌمدة أّي  ذم اًمّمح٤ميب ىمقل أن: هل احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 قمٚمؿ ذم َذيَمُروا هٙمذا اعمرومقع، احلدي٨م طمٙمؿ ذم اًمتٕمٌػم هذا يٙمقن يمذا، اًمًٜم٦م

 .احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم ومٝمق يمذا، اًمًٜم٦م: اًمّمح٤ميب ىم٤مل إذا

 .اعمرومقع طمٙمؿ ًمف ومٚمٞمس دوٟمف، وَمَٛمـ اًمت٤مسمٕملُّ  ذًمؽ ىم٤مل إذا أُم٤م

 سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕمتؿ يمام هق آظمره، إمم..ش اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: »هٜم٤م واًم٘م٤مئؾ

 .قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب

 ذم اجلٚمقس هذا يِمٛمؾ ضمٚمس، إذا اعمّمكم ذم اًم٘م٤مقمدة أن ُيِٗمٞمد اًمٜمص هذا: وم٢مذاً 

ء اًمث٤مين، اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس يِمٛمؾ إول، اًمتِمٝمد  ؾمالم، ذم ُم٤م أو ؾمالم ذم ؾمقا

 ضم٤مء إذا إٓ اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس يِمٛمؾ ؾمالم، ومٞمف اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد ويِمٛمؾ

ٌَلمِّ  آظمر ٟمص هٜم٤مك  .اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ذم شمدظمؾ ٓ أظمرى ُم٠ًمخ٦م أنف اًمٜمص هذا ذم ُي

 قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م: وهق اًمث٤مين، احلدي٨م دور ي٠ميت وهٜم٤م

ل، أصح٤مب ُمـ زُمرة ذم ضم٤مًم٤ًمً  يم٤من طمٞم٨م  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًمٜمٌَّ

 سمّمالشمف، ُمٜم٤م سم٠مقمٚمؿ ًم٧ًم: ىم٤مًمقا  ،شملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ًمٙمؿ ُأصكم أٓ: »هلؿ وم٘م٤مل

 .وم٤مقمرض: وم٘م٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ رآه٤م اًمتل اًمّمالة يّمكم ومٌدأ

 ذم يم٤من وح٤م قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم هق يمام اومؽمش إول اًمتِمٝمد ذم يم٤من ومٚمام

ك، اًمًالم ىمٌؾ اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد  ِت٧م اًمٞمنى رضمٚمف وأدظمؾ اًمُٞمٛمٜمك ٟمّم٥م شَمَقرَّ

 .ومخذه قمغم وضمٚمس اًمٞمٛمٜمك، ؾم٤مىمف

. صدىم٧م: ًمف وم٘م٤مًمقا . يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م هٙمذا: طمديثف آظمر ذم وىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا

 ضمٝم٦م، ُمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ًمٕمٛمقم ُمقاوم٘م٦م ومٞمف محٞمد، أيب طمدي٨م احلدي٨م هذا: إذاً 

د يتٕمٚمؼ ُم٤م وذًمؽ  ًمٕمٛمقم ختّمٞمص أو شم٘مٞمٞمد ومٞمف خم٤مًمٗم٦م، أىمقل ُم٤م وومٞمف اًمقؾمط، سم٤مًمَتَِمٝمُّ
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 اومؽماش ومٞمف اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم اًمًالم، ومٞمف اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد ٕنف قمٛمر: اسمـ طمدي٨م

 .هب٤م اًمتقرك وإٟمام اًمٞمنى

 احلديث٤من صم٤مًم٨م، طمدي٨م يتٚمقمه٤م وىمد طمديثلم اؾمتحْم٤مر يٜمٌٖمل إٟمف: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م

 اًمث٤مين، احلدي٨م آومؽماش، هق ضمٚم٦ًم، يمؾ ذم ُمٕمتؼمة ىم٤مقمدة أطمدمه٤م ووح٤م، أن

 ومٞمف اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد وسملم اًمقؾمط، إول اًمتِمٝمد سملم شمٗمريؼ ومٞمف محٞمد أيب طمدي٨م

 .شمقرك ومٞمف إظمػم اًمتِمٝمد قمٛمر، اسمـ طمدي٨م يقاومؼ اًمقؾمط وم٤مًمتِمٝمد اًمًالم،

ب وٓ احلديثلم ُٟمٕمٛمؾ هبذا  اعمذاه٥م، سمٕمض ومٕمٚم٧م يمام سم٤مٔظمر أطمدمه٤م َٟمْيِ

 مل ُم٤م وهذا اًمتقرك، هل إٟمام اجلٚم٤ًمت يمؾ أثراً، ًمالومؽماش يٕمرف ٓ -ُمثالً - وم٤مح٤مًمٙمل

 .اًمًٜم٦م ذم دًمٞمالً  ًمف ٟمجد

 ومٝمذا آومؽماش، إٓ اًمّمالة ذم يٕمرف ٓ احلٜمٗمل، اعمذه٥م ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 .ـمرف ذم وذاك ـمرف ذم

ه اًمذي هق إطم٤مدي٨م سملم واجلٛمع  ذم اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م قمغم اًمٕمٚمامء يمؾ يرا

 .اًمٗمروع

 أطم٤مدي٨م ٟميب وٓ سمٕمض، إمم سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م وؿ ومٞمٜمٌٖمل يم٘م٤مقمدة، أُم٤م

 .سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وصػ أنفش اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم وائؾ طمدي٨م: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 .ومٞمٝمام واومؽمش ريمٕمتلم صغم

 .اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ظمّمقص ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمٛمقم يقاومؼ ومٝمذا

 احلدي٨م طم٤ًمب قمغم ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  ُٟمَٕمٓمِّؾ وٓ يُمٚمَّٝم٤م إطم٤مدي٨م ُٟمْٕمِٛمؾ أن يٜمٌٖمل هٙمذا

 .أظمر

 . اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا

 ( 11: 05: 37/ 247/واًمٜمقر اهلدى) 
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 القِّسى بالؽػ الركبة عذ التحامؾ

 .قمٚمٞمٝم٤م يتح٤مُمؾ ريمٌَتف: اًمٞمنى يَمٗمف ُيْٚمِ٘مؿُ  يم٤من و

 ([3/989) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد جؾسة يف والػخذ القؿـك القد مرفؼ بني ادجافاة عدم

 رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمجر سمـ وائؾ وقمـ

 ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك ُمروم٘مف وطمد اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يده وووع اًمٞمنى،

جتف أصٌٕمف، رومع صمؿ طمٚم٘م٦م وطمٚمؼ صمٜمتلم، وىمٌض اًمٞمٛمٜمك،  أبق رواه. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

 .واًمدارُمل داود،

 أثٌتٜم٤مه وُم٤م وُمد،: إصؾ ذمش: اًمٞمٛمٜمك ُمروم٘مف وطمد» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 أيب وؾمٜمـ سمؽموُمٌقرغ، وُمٓمٌققم٦م اًمّمٌٞمح، اًمتٕمٚمٞمؼ وٟمًخ٦م احل٤ميمؿ، عمخٓمقـم٦م ُمقاومؼ

 قمـ ُمروم٘مف جي٤مذم ٓ يم٤من أنف اعمراد ويم٠من هن٤ميتف، أي ُمروم٘مف وطمد ،ش957» رىمؿ داود

 ش.اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم سمذًمؽ سح وىمد ضمٜمٌٞمف،

 [0/287 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]





 

 األخري التػَد يف الدعاٛ  
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 ومرشوعقة إخر التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة وجقب

 فقف الدعاء

 :074 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة اًمتِمٝمد هذا ذم قمٚمٞمف وجي٥م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم اإلُم٤مم وىم٤مل

َـّ  َـّ  يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ومٞمف وؾم  هٜم٤مك ُم٣م وىمد. »إول اًمتِمٝمد ذم ذًمؽ ؾَم

 .شملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٗم٦م ذم اًمقاردة اًمّمٞمغ ذيمر

دِ  مل صالشمف: ذم يدقمق رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمع وىمد  اًمٜمٌل قمغم ُيَّمؾِّ  ومل شمٕم٤ممم، اهلل ُيَٛمجِّ

ٌَْدأْ  أطمديمؿ: صغم إذا: »ًمٖمػمه أو ًمف وم٘م٤مل دقم٤مه، صمؿش. هذا قَمِجَؾ : »وم٘م٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص  وَمْٚمَٞم

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغمش ًمٞمّمؾ: رواي٦م وذم» يّمكم صمؿ قمٚمٞمف، واًمثٜم٤مء وقمز، ضمؾ رسمف سمتحٛمٞمد

 .شؿم٤مء سمام سمٕمد يدقمق صمؿ
دَ  يّمكم، رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمٛمع]  اًمٜمٌل قمغم وصغم ومحده، اهلل، وَمَٛمجَّ

 .ش[ شُمْٕمطَ  وؾَمْؾ: دُم٥َْم، ادُع:: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص

 ورواي٦مش. أو: »واًمٓمح٤موي داود، أيب رواي٦م ذم يمذا :شًمٖمػمه أو ًمف: »ىمقًمف

 :أظمريـ
 .سم٤مًمقاو :شوًمٖمػمه ًمف»

 واسمـ ظمزيٛم٦م، اسمـ رواه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م وهلش: »246» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ش.وهمػمهؿ واًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل، وأمحد، طم٤ٌمن،

 صغم: ُمّمؾ   أيَّ  أن: واعمٕمٜمك. ًمٚمت٘مًٞمؿ سمؾ ًمٚمتخٞمػم: ًمٞم٧ًم هٜم٤مش أو» و: »ىم٤مل

َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام همػمه: أو هذا ذًمؽ، ومٚمٞم٘مؾ  ًمٞمس♂. يَمُٗمقًرا َأوْ  آصماًِم  ُِمٜمُْٝمؿْ  شُمٓمِعْ  َو

 .شهذا وإُم٤م هذا، إُم٤م شمٓمٕمف، ومال يم٤من: أُّيام أن: اعمٕمٜمك سمؾ اًمتخٞمػم: اعمراد
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 ُمقوع اًمّمالة ذم ًمٞمس أنف: سمدًمٞمؾ اًمتِمٝمَد: سمذًمؽ أراد :شقمٚمٞمف واًمثٜم٤مء: »ىمقًمف

 آظمر اًمتِمٝمد ذم إٓ اًمدقم٤مء صمؿ رؾمقًمف، قمغم اًمّمالة صمؿ شمٕم٤ممم، اهلل قمغم اًمثٜم٤مء ومٞمف ينمع

 ومٕمٚمؿ اشمٗم٤مىم٤ًم: اًمًجقد ذم وٓ اًمريمقع، ذم وٓ اًم٘مٞم٤مم، ذم ينمع ٓ ذًمؽ وم٢من اًمّمالة:

 ش. 242ش »اجلالء» ذم يمذا. اًمتِمٝمد ذم ضمٚمقؾمف طم٤مل اًمّمالة آظمر سمف أراد إٟمام أنف
 وم٤ممحدِ  وم٘مٕمدَت: صٚمٞم٧َم، إذا: »ِرؿْمديـ طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: ذًمؽ وي١ميد

 .احلدي٨م...ش اهلل

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صمؿ اهلل، قمغم سم٤مًمثٜم٤مء سمدأُت  ضمٚم٧ًُم: ومٚمام: ُمًٕمقد اسمـ وىمقل

 .ًمٜمٗمز دقمقت صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 .واًمٓمح٤موي داود، أبق رواه يمذاش يّمكم: »ىمقًمف

 .إُمر ٓم سمزي٤مدةش. ًمٞمّمؾِّ : »أظمرون وىم٤مل
 أُمره ٕن إظمػم: اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وضمقب قمغم سمف اؾمتدل وىمد

 .ًمٚمقضمقب ملسو هيلع هللا ىلص

 ،شقمٜمف اًمروايتلم آظمر ذم» أمحد ويمذا اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل ٟم٘مؾ وىمد. قمٜمٝمام رواي٦م ذم وإؾمح٤مق

 يّمؾ مل ُمـش: »405 صش »اًمنميٕم٦م» ذم أضمري ىم٤مل سمؾ» سمٕمدهؿ: وُمـ واًمت٤مسمٕملم

 ش. اًمّمالة إقم٤مدة قمٚمٞمف وضم٥م إظمػم: شمِمٝمده ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم
 - سمقضمقهب٤م ًم٘مقًمف اًمِمذوذ إمم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟم٥ًم ُمـ ىمقل يرد وذًمؽ

 .- وهمػمه يم٤مًمٓمح٤موي

 ُم٤م: واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ ذم ورد ُم٤م وأصحش: »00/037» احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمٜمٌل قمغم يّمكم صمؿ اًمرضمؾ، يتِمٝمد: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ىمقي سمًٜمد احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذيمر ُمًٕمقد اسمـ وم٢من ًمٚمِم٤مومٕمل: سمف حُيت٩م رء أىمقى وهذا

 .شؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: »ىم٤مل وأنف اًمّمالة، ذم اًمتِمٝمد
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 قمغم اـمٚمع أنف قمغم دل اًمدقم٤مء: ىمٌؾ قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة إُمر ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ومٚمام

 ُم٤م دومع ذم ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م متًؽ ُمـ طمج٦م واٟمدومٕم٧م واًمدقم٤مء، اًمتِمٝمد سملم زي٤مدة

 قمٚمٛمف اًمذي ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد وهذا: ىم٤مل قمٞم٤مض: ذيمر ُم٤م ُمثؾ اًمِم٤مومٕمل: إًمٞمف ذه٥م

 .قمٚمٞمف اًمّمالة ذيمر ومٞمف ًمٞمس :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف
 ىمْمٞم٧م وم٘مد هذا: ىمٚم٧م إذا: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م آظمر ذم إن: اخلٓم٤ميب ىمقل ويمذا

 .صالشمؽ

 أن قمغم ومتحٛمؾ صمٌقهت٤م: شم٘مدير وقمغم ُمدرضم٦م، اًمزي٤مدة هذه سم٠من قمٚمٞمف ُرد ًمٙمـ

 .اًمتِمٝمد شمٕمٚمٞمؿ سمٕمد وردت قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م
 اًمًامء سملم ُمقىمقف اًمدقم٤مء: ُمقىمقوم٤مً  قمٛمر قمـ اًمؽمُمذي أظمرضمف سمام ذًمؽ ويت٘مقى

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ُيّمغم طمتك رء ُمٜمف َيِّمُؾ  ٓ وإرض:
. اًمرومع طمٙمؿ ًمف ومٞمٙمقن اًمرأي: ىمٌؾ ُمـ ي٘م٤مل ٓ هذا وُمثؾ: اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل

 .اٟمتٝمك

 .شقمروم٦م سمـ احلًـ ضمزء» ذم ُمرومقع ؿم٤مهد ًمف وورد
 شمٙمقن ٓ: ىم٤مل ضمٞمد سمًٜمد قمٛمر اسمـ قمـش وًمٞمٚم٦م يقم قمٛمؾ» ذم اعَمْٕمَٛمرّي  وأظمرج

 .قمكمَّ  وصالةٍ  وشمِمٝمد، سم٘مراءة، إٓ صالة

 يم٤ٌمر ُمـ وهق - اًمِمٕمٌل قمـ ىمقي سمًٜمدش اخلالومٞم٤مت» ذم اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرج

 ىم٤مل صمؿ. صالشمف ومٚمُٞمِٕمدْ  اًمتِمٝمد: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمؾ مل ُمـ: ىم٤مل - اًمت٤مسمٕملم

ـُ  - اًمِم٤مومٕملَّ : يٕمٜمل - ًمف واؾمَتدل: »احل٤مومظ  سمـ وَمَْم٤مًم٦م سمحدي٨م شمٌٕمف وُمـ ظمزيٛم٦م اسم

 ش.هذا قُمٌٞمد

 .سمٚمٗمٔمف وم٢مٟمف ُمرومقع: ىمري٤ٌمً  اعمذيمقر ُمًٕمقد اسمـ ىمقل أن قمغم يدل مم٤م وهذا: »ىم٤مل
 يم٤من ًمق: وم٘م٤مل ًمٚمقضمقب: ومْم٤مًم٦م سمحدي٨م آؾمتدٓل ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ـمٕمـ وىمد

 .طمزم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ويمذاش. صالشمف اعمزء» أُمر يمام سم٤مإلقم٤مدة اعمّمكم ُُٕمر يمذًمؽ:
 سم٤مُٕمر اًمتٛمًؽ ويٙمٗمل ومراهمف، قمٜمد وىمع اًمقضمقب يٙمقن أن سم٤مطمتامل وُأضمٞم٥م
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 .شاًمقضمقب دقمقى ذم
 يم٤من هذا إنَّ ش: »237ش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقُل  وأىمقى اجلقاب هذا ُمـ وظمػم

 ذم وَأَُمَره سم٤مإلقم٤مدة، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمره ومٚمؿ واضم٦ٌم: همػم أهن٤م ُمٕمت٘مداً  سمقضمقهب٤م، قم٤ممل همػم

 .وضمقهب٤م قمغم دًمٞمؾ اعمًت٘مٌؾ ذم سم٘مقهل٤م وم٠َمُْمُره. ي٘مقهل٤م أن اعمًت٘مٌؾ
 ي٠مُمر مل يمام وهذا اًمقضمقب، سمٕمدم اجل٤مهؾ يٕمذر أنف قمغم دًمٞمٌؾ  سم٤مإلقم٤مدةِ  أُمِره وشَمْركُ 

 ٓ أنف أظمؼم وىمد - اًمّمٚمقات ُمـ ُم٣م ُم٤م سم٢مقم٤مدة اًمّمالة ذمش اعمزء» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .سم٤مجلٝمؾ ًمف قمذراً  - اًمّمالة شمٚمؽ همػم حيًـ
 اًمقىم٧م ٕن: ىمٚمٜم٤م سم٤مجلٝمؾ؟ يٕمذره ومل اًمّمالة، شمٚمؽ يٕمٞمد أن أُمره ومٚمِؿَ : ىمٞمؾ وم٢من

 .هب٤م ي٠ميت أن قمٚمٞمف ومقضم٥م اًمّمالة: أريم٤من قمٚمؿ وىمد سم٤مق،

 ؟شاعمزء» أُمر يمام اًمّمالة، شمٚمؽ سم٢مقم٤مدة قمٚمٞمف اًمّمالة شم٤مرك أُمر ومٝمال: ىمٞمؾ وم٢من

 .اًمقضمقب ذم فم٤مهر حُمَْٙمؿٌ  ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص أُمُره: ىمٚمٜم٤م
 همػم ُمـ اإلقم٤مدة إمم سم٤مدر :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ إُمر ذًمؽ ؾمٛمع ح٤م اًمرضمؾ أن وحيتٛمؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمره أن
 .إقم٤مدهت٤م قمٚمٞمف دم٥م ٓ ٟمٗماًل: اًمّمالة شمٙمقن أن وحيتٛمؾ
 اعمِمتٌف هلذا - حمٙمؿ دًمٞمؾ وهق - إُمر ُمـ اًمٔم٤مهر يؽمك ومال ذًمؽ: همػم وحيتٛمؾ

 .شأقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. اعمحتٛمؾ
 وهمػمهش 2/71ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم أنف اجلقاب هذا ىمقة قمغم يدًمؽ ومم٤م

ٞم٤مه واصُمٙمؾ: وم٘م٤مل اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ أنف: اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ  ؿم٠منٙمؿ ُم٤م! أُمِّ

 .احلدي٨م.. .إزمَّ  شمٜمٔمرون
 إن: »سم٘مقًمف يًت٘مٌؾ ومٞمام اًمٙمالم ِتريؿ قمٚمٛمف وًمٙمـ سم٤مإلقم٤مدة، ملسو هيلع هللا ىلص ي٠مُمره ومٚمؿ

 وىمراءة واًمتٙمٌػم، اًمتًٌٞمح، هق إٟمام اًمٜم٤مس: يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه

 .شاًم٘مرآن
 صمؿ يمال،! ضم٤مئز؟ اًمّمالة ذم اًمٙمالم أن قمغم سم٤مإلقم٤مدة ًمف ملسو هيلع هللا ىلص أُمره قمدم أومٞمدل
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 ومٝمق احلدي٨م: هذا قمـ ىمقًمف ٟمحق ٟمح٤م ممـ وأُمث٤مًمف اًمؼم قمٌد اسمـ ضمقاب يٙمقن ومام يمال،

سمٜم٤م  .ومْم٤مًم٦م طمدي٨م قمـ ضمقا
 سمحٞم٨م اًمّمالة: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ريمٜمٞم٦م قمغم يدل ٓ احلدي٨م إن ٟمٕمؿ:

 ومتٜمٌف. شم٤مريمف ي٠مثؿ اًمذي وم٘مط اًمقضمقب قمغم يدل وإٟمام سمٓمالهُن٤م، شمريمٝم٤م ُمـ يٚمزم إٟمف

 .أقمٚمؿ واهلل. هلذا
 - 222» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اجلالء» يمت٤مب ومٚمػماضمع اًمٌح٨م: هذا ذم اًمتقؾمع أراد وُمـ

ئد ومٞمف ـمقيؾ، سمح٨م وم٢مٟمف :ش248  .يمت٤مب ذم دمده٤م ٓ ٟمٗمٞم٦ًم، ومقا
. اًمدقم٤مء ٓؾمتج٤مسم٦م ؾم٥ٌم اًمدقم٤مء: ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة أن احلدي٨م وذم

 .حمٛمد وآل حمٛمد قمغم ُيَّمغمَّ  طمتك حمجقب: دقم٤مء يمؾ: قمٜمف اهلل ريض قمكم ىم٤مل وىمد

 .شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه
 .-ش 01/061ش »اعمجٛمع» ذم يمام - صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 ،ش260 - 261ش »اجلالء» ُمـ ظم٤مص ومّمؾ ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أورده٤م آصم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 .ىمري٤ٌمً  ُمًٕمقد اسمـ أثر ُمٜمٝم٤م شم٘مدم وىمد
 ([3/991) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

عاء قبؾ أربع مـ آشتعاذةِ  وجقب  الصحابة ذلؽ وتعؾقؿ الدُّ

 :075 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: »ومٞم٘مقل أرسمع ُمـ سم٤مهلل يًتٕمٞمذ أن[ جي٥م]و

 .شاًمدضم٤مل اعمًٞمح ومتٜم٦م ذ وُمـ واعمامت، اعمحٞم٤م ومتٜم٦م وُمـ اًم٘مؼم، قمذاب وُمـ ضمٝمٜمؿ،
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ُمـ سم٤مهلل ومْٚمٞمًتٕمذش :[أظِمر] اًمتِمٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ومتٜم٦م وُمـ اًم٘مؼم، قمذاب وُمـ ضمٝمٜمؿ، قمذاب ُمـ[ سمؽ أقمقذ إيِن مهللا: »ي٘مقل]أرسمع:
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 .[ شًمف سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿش. ]اًمدضم٤مل اعمًٞمح[ ومتٜم٦م] ذ وُمـ واعمامت، اعمحٞم٤م
 .شمِمٝمده ذم سمف يدقمق يم٤من و
 .اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمّٚمٛمٝمؿ يمام قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يٕمّٚمٛمف يم٤من و

 سم٤مًمتِمٝمد آؾمتٕم٤مذة هذه ُمنموقمٞم٦م شمٗمٞمد اًمزي٤مدة هذه[ش أظمر] اًمتِمٝمد: »ىمقًمف

 دىمٞمؼ اسمـ وشمٌٕمف ،ش3/270»ش اعمحغم» ذم طمزم ٓسمـ ظمالوم٤مً  إول: دون إظمػم

 إظمػم: اًمتِمٝمد ذم يدقمق يمام إول، اًمتِمٝمد ذم يدقمق أن اعمخت٤مر: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمٕمٞمد:

 ... ش.أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمتٕمقذ أطمديمؿ: شمِمٝمد إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ًمٕمٛمقم

 أيب قمـش اًمّمحٞمح» ذم سم٠منف وشمٕم٘م٥مش: »3/517ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ش.ومٚمٞمتٕمقذ إظمػم: اًمتِمٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا: »سمٚمٗمظ هريرة

 - إول اًمتِمٝمد: يٕمٜمل - ومٞمف يًتٕمٞمذ أجْم٤مً  يم٤من وٓش: »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 قمٛمقُم٤مت ُمـ ومٝمٛمف وم٢مٟمام ذًمؽ: اؾمتح٥م وُمـ. إًمخ... اًمٜم٤مر وقمذاب اًم٘مؼم قمذاب ُمـ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. إظمػم سم٤مًمتِمٝمد وشم٘مٞمٞمده٤م ُمقوٕمٝم٤م، شمٌٞملم صح ىمد وإـمالىم٤مت

 سمٕمد آؾمتٕم٤مذة هذه شمٕمٞملم ومٞمف ومٝمذا: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 2/253ش »اًمٗمتح»

 أن ومٞمف اإلذن ورد وُم٤م إدقمٞم٦م، ُمـ همػمه قمغم ؾم٤مسم٘م٤مً  ومٞمٙمقن اًمتِمٝمد: ُمـ اًمٗمراغ

 .شاًمًالم وىمٌؾ آؾمتٕم٤مذة هذه سمٕمد يٙمقن ؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ يتخػم اعمّمكم

 ذم ٟمص -ش ًمف سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿ» – احلدي٨م آظمر ذم اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧م

 .ذًمؽ
 اسمـ وُمٜمٝمؿ - اًمٔم٤مهر أهؾ سمٕمض سمف ىم٤مل وىمد اًمقضمقب، يٗمٞمد فم٤مهرهش ومٚمٞمًتٕمذ»

 قمدم قمغم اإلمج٤مع سمٕمْمٝمؿ وادقمكش: »2/256» احل٤مومظ ىم٤مل :-ش 3/270» طمزم

 قمغم يدل ُم٤م ـم٤موس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمرزاق قمٌد أظمرج وم٘مد ٟمٔمر: وومٞمف. اًمقضمقب

: وم٘م٤مل اًمتِمٝمد؟ سمٕمد ىم٤مهل٤م هؾ: اسمٜمف ؾم٠مل أنف وذًمؽ آؾمتٕم٤مذة، هذه وضمقب يرى أنف

 .شاًمّمالة يٕمٞمد أن وم٠مُمره. ٓ
 ىم٤مل صمؿ. ـم٤موس قمـ سمالهم٤مً ش 2/94ش »صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ هذا روى وىمد: ىمٚم٧م



ظمػم   563 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمدقم٤مء ذم اًمتِمٝمد ٕا

 .أجْم٤مً  إول اًمتِمٝمد ذم سمقضمقهب٤م وم٘م٤مل طمزم: اسمـ وأومرط: »احل٤مومظ

 ًم٘مٚم٧م :شاًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ًمقٓ: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 .شسمقضمقهب٤م

 ضم٤مء اًمتخٞمػم أن سمدًمٞمؾ إرسمع: هذه ُمـ آؾمتٕم٤مذة يِمٛمؾ ٓ اًمتخٞمػم هذا: أىمقل

 .أقمٚمؿ واهلل. وضمقهب٤م وم٤محلؼ :- ؾمٌؼ يمام - إرسمع هذه ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سمام ُم٘مٞمداً 
 ([3/998) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وأكقاعف السالم، قبؾ الدعاء

 :076 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 مل وم٢من ـمٞم٥م، يمثػم وهق واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم صم٧ٌم مم٤م ًمف سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿ

 .دٟمٞم٤مه أو ديٜمف ذم يٜمٗمٕمف مم٤م ًمف شمٞمن سمام دقم٤م ُمٜمف، رء قمٜمده يٙمـ
 هبذا، شم٤مرة ُمتٜمققم٦م: سم٠مدقمٞم٦م صالشمف ذم يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ..هل وه٤مك ،شؿم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م يتخػم أن اعمّمكم أُمر و»  أظمرى، أدقمٞم٦م وأىمرَّ  هبذا، وشم٤مرة
 وهل اًمّمالة، ُمـ إدقمٞم٦م هذه حمؾ شمٕمٞملم ي٠مت ملش صالشمف ذم يدقمق: »ىمقًمف

 ومٞمٝمام سم٤مًمدقم٤مء إُمر ورد وىمد واًمتِمٝمد، يم٤مًمًجقد، ًمٚمدقم٤مء: ص٤مًمح ُمقوع يمؾ شمِمٛمؾ

 ش. 2/253ش »اًم٤ٌمري ومتح» واٟمٔمر. - ؾمٌؼ يمام -
 اًمتِمٝمد؟ سمٕمد أدقمق سمامذا: ٕمحد ىمٚم٧م: »إثرم ىم٤ملش ؿم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م يتخػم: »ىمقًمف

 .اخلؼم ذم ضم٤مء يمام: ىم٤مل

: ىم٤مل ؟شؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل أوًمٞمس: ًمف ىمٚم٧م

 .اخلؼم ذم ضم٤مء مم٤م يتخػم
 .اخلؼم ذم ُم٤م: وم٘م٤مل ومٕم٤مودشمف،

 واؾمتحًٜمف: ،ش69/208/0ش »جمٛمقع» -ٟم٘مٚم٧م ظمٓمف وُمـ- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ٟم٘مٚمف
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 آظمر إممش. اًمدقم٤مء جلٜمس ًمٞمس اهلل حيٌف اًمذي ًمٚمدقم٤مءش اًمدقم٤مء» ذم اًمالم وم٢من: »ىم٤مل

 سمف وردت ُم٤م وهق اعمًٜمقن، اعمنموع سم٤مًمدقم٤مء إٓ: ي٘م٤مل أن وم٤مٕضمقد: »ىم٤مل صمؿ. يمالُمف

 .شٟم٤مومٕم٤مً  يم٤من وُم٤م إظم٤ٌمر،

 اًمٕمٚمؿ قمغم يتقىمػ اًمدقم٤مء ُمـ ٟم٤مومٕم٤مً  يم٤من ُم٤م ُمٕمروم٦م ًمٙمـ ىم٤مل: يمام وهق: ىمٚم٧م

 يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ اًمقارد: اًمدقم٤مء قمٜمد اًمقىمقف وم٤مٕومم سمف: ي٘مقم ُمـ ىمؾَّ  وهذا اًمّمحٞمح،

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمداقمل يريده ُم٤م ومٞمف

 ([3/0112) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف ادلثقرة الدعاء صقغ مـ

 اًمدضم٤مل، اعمًٞمح ومتٜم٦م ُمـ سمؽ وأقمقذ اًم٘مؼم، قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا»

 .شواعمٖمرم  اح٠مثؿ ُمـ سمؽ أقمقذ إين! مهللا. واعمامت اعمحٞم٤م ومتٜم٦م ُمـ سمؽ وأقمقذ
 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دقم٤مء: »اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤ملش: سمؽ أقمقذ إين: »ىمقًمف

 اهلل ظمقف ًمٞمٚمتزم ومٕمٚمف إٟمام وقُمِّمَؿ: ُمٜمٝم٤م قُمْقذِمَ  ىمد اًمتل إُمقر هذه ُمـ واؾمتٕم٤مذشمف

 واعمٝمؿ اًمدقم٤مء، صٗم٦م هلؿ وًمٞمٌلم أُمتف، سمف وًمت٘متدي إًمٞمف، وآومت٘م٤مر وإقمٔم٤مُمف، شمٕم٤ممم،

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم يمذاش. أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمف

 وأيمثر اًمًٜم٦م، أهؾ ُمذه٥م وهق. وومتٜمتف اًم٘مؼم قمذاب إصم٤ٌمت ومٞمفش اًم٘مؼم قمذاب»

 .اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض يم٤مخلقارج، ٟمٗم٤مه: عمـ ظمالوم٤مً  اعمٕمتزًم٦م:
 ىم٤مل: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ذًمؽ صم٧ٌم سمؾ قمٚمٞمٝمؿ: شَمُردّ  يمثػم وأُمث٤مًمف احلدي٨م وهذا

ُقنَ  إِذِ  شَمَرى َوًَمقْ : ▬شمٕم٤ممم
ِ
 َأظْمِرضُمقا  َأجِْدُّيِؿْ  سَم٤مؾِمُٓمقا  َواعَممئَِٙم٦مُ  اعَمْقِت  هَمَٛمَراِت  ذِم  اًمٔم٤َّمعم

ُٙمؿُ  ًَ   قَمغَم  شَمُ٘مقًُمقنَ  يُمٜمُتؿْ  سماَِم  اهلُقنِ  قَمَذاَب  دُمَْزْونَ  اًمٞمَْقمَ  َأنُٗم
ِ
ـْ  َويُمٜمتُؿْ  احلَؼِّ  هَمػْمَ  اّللَّ  آَي٤مشمِفِ  قَم

ونَ  تَْٙمؼِمُ ًْ  ش. 93: 6♂ »شَم

ا قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُيْٕمَرُوقنَ  اًمٜم٤َّمرُ . اًمَٕمَذاِب  ؾُمقءُ  ومِْرقَمْقنَ  سمِآلِ  َوطَم٤مَق ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل  هُمُدوًّ

٤مقَم٦مُ  شَمُ٘مقمُ  َوَيْقمَ  َوقَمِِمٞم٤ًّم ًَّ  ش. 46: 41♂ »اًمَٕمَذاِب  َأؿَمدَّ  ومِْرقَمْقنَ  آَل  َأْدظِمُٚمقا  اًم
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 وذح وومنمه٤م، ،ش086 - 3/081ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أيتلم قمغم شمٙمٚمؿ وىمد

 اسمـ احل٤مومظ اؾمت٘مّم٤مئٝم٤م ذم وأـم٤مل اًم٤ٌمب، هذا ذم اًمٌخ٤مري ذيمره٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 ش. 538 - 2/530ش »شمٗمًػمه» ذم ومراضمٕمٝم٤م يمثػم:

 .وآظمت٤ٌمر آُمتح٤منش: اًمٗمتٜم٦م: »اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤ملش اعمًٞمح ومتٜم٦م»

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. يٙمره ُم٤م ًمٙمِمػ اًمٕمرف ذم واؾمتٕمامهل٤م: قمٞم٤مض ىم٤مل
 هل سمؾ ضمدًا: يمثػمة اًمزُم٤من آظمر ذم اًمدضم٤مل ظمروج ذم إطم٤مدي٨م أن واقمٚمؿ

 ٕن شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م: سمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: شم٠مويؾ وٓ يمال، إٟمٙم٤مره٤م، قم٤مىمؾ عمٓمٚمع يٛمٙمـ ٓ ُمتقاشمرة،

 .سمٛمجٞمئف شم٘مٓمع إطم٤مدي٨م هذه جمٛمقع
ٌََّٝمف ىَمَٓمٌط، ؿم٤مب رضمؾ وإٟمف  اًمٕملم أقمقر وإٟمف ىَمَٓمـ، سمـ اًمُٕمّزى سمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص ؿَم

 سملم خيرج وهق يم٤مشم٥م، وهمػم يم٤مشم٥م ُم١مُمـ: يمؾ ي٘مرؤهش يم٤مومر: »قمٞمٜمٞمف سملم ُمٙمتقب

ٌَُٕمفُ  واًمٕمراق، اًمِم٤مم ٌُْثف اًمٓمٞم٤مًم٦ًم، قمٚمٞمٝمؿ أخٗم٤ًم، ؾمٌٕمقن أصٗمٝم٤من ُّيقد ُمـ شَم  ذم ًَم

 يم٠مج٤مُمٜم٤م، أج٤مُمف وؾم٤مئر يمجٛمٕم٦م، ويقم يمِمٝمر، ويقم يمًٜم٦م، يقم يقُم٤ًم: أرسمٕمقن إرض

 ُمٙم٦م إٓ ؾمٞمٓم١مه، إٓ سمٚمد ُمـ وًمٞمس اًمريح، اؾمتدسمرشمف يم٤مًمٖمٞم٨م إرض ذم هقمتف

 وذًمؽ واًمٜم٤مر، اجلٜم٦م ُمثؾ وُمٕمف جيلء ومتٜم٧ٌم، وإرض ومتٛمٓمر، اًمًامء ي٠مُمر واعمديٜم٦م،

 ومال ًمٞمذسمحف، ي٠مظمذه صمؿ حيٞمٞمف، صمؿ سم٤معمٜمِم٤مر، ومٞمٜمنمه  رضمالً  وي٠مظمذ اًمٕملم، َرْأِي  ذم

 إمم ىمذومف أنام اًمٜم٤مس ومٞمح٥ًم سمف: ومٞم٘مذف ورضمٚمٞمف سمٞمديف ومٞم٠مظمذ ؾمٌٞماًل: إًمٞمف يًتٓمٞمع

 .اجلٜم٦م ذم أخ٘مل وإٟمام اًمٜم٤مر،
 دُمِمؼ: ذىمل اًمٌٞمْم٤مء اعمٜم٤مرة قمٜمد ومٞمٜمزل ُمريؿ، اسمـ اعمًٞمح شمٕم٤ممم اهلل يٌٕم٨م صمؿ

 .ومٞم٘متٚمف :شًُمد   سم٤مب» سمـ يدريمف طمتك اًمدضم٤مل ومٞمٓمٚم٥م
 ُمـ وهل ،شُمًٚمؿ» وش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م إظم٤ٌمر هذه يمؾ

 ومِٞمفِ  َرْي٥َم  َٓ  اًمِٙمَت٤مُب  َذًمَِؽ . امل: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هب٤م: اإليامن جي٥م اًمتل اًمٖمٞمٌٞم٦م إُمقر

ْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  ُهًدى ـَ . ًمِّ ِذي  ♂. سم٤ِمًمَٖمٞم٥ِْم  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  اًمَّ
 سم٠من - اًمٜمٌقة ادقمك يم٤من اًمذي اًم٘م٤مدي٤مين أمحد همالم ومٕمؾ يمام - شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م سمؾ شم٠مويٚمٝم٤م، وأُم٤م
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ون أو اًم٤ٌمـمٚم٦م، اعمًٞمحٞم٦م اًمدي٤مٟم٦م: سم٤مًمدضم٤مل اعمراد : وُمٜمٝم٤م يمتٌف، ُمـ يمثػم ذم يمام - هب٤م اعمٌنمِّ

 .سمٞم٤من إمم حيت٤مج ٓ اًمٌٓمالن، واوح ومذًمؽ :-ش 31 - 27 صش »اعمًٞمح إقمج٤مز»
 ذم اًمرضمٞمؿ سم٤مًمِمٞمٓم٤من اعمراد أن زقمٛمف: اعمخٌقل اًم٘م٤مدي٤مين هذا إقمج٤مز وُمـ

 هذا يٗمٝمؿ وٓش: »29» ىم٤مل :- اعمذيمقرة اًمدي٤مٟم٦م: يٕمٜمل - اًمدضم٤مل هذا هق آؾمتٕم٤مذة

 أن يٕمٚمؿ يمتٌف: قمغم وىمػ وُمـ إقمج٤مز ُمـ سمف وم٠ميْمؼِمْ ش  اًمقىم٤مدة اًم٘مرحي٦م ذو إٓ اًمرُمزَ 

 إمم شمًتٜمد ٓ اًمتل اًمٖم٤مًمٞم٦م، اًمّمقومٞم٦م اًمرُمزي٦م اًمٓمري٘م٦م هذه قمغم ضمٚمف أو يمٚمف شمٗمًػمه

 شمٗمًػمه أثٜم٤مء ذم وهق  اًمِمٞمٓم٤مين اًمقطمل أو اهلقى هل وإٟمام ذقمٞم٦م، أو ًمٖمقي٦م ىم٤مقمدة

 أت٤ٌمقمف وقمٜمد قمٜمده اجلـ وإٟمام وؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ، اجلـ وضمقد إٟمٙم٤مر إمم يِمػم ًمالؾمتٕم٤مذة

 سمٞمٜمل ضمرى ىمد ويم٤من أت٤ٌمقمف، سمٕمض سمذًمؽ زم سح يمام اًمٜم٤مس: زقمامء هؿ اًمْم٤مًملم

 أن ٟمتٞمجتٝم٤م يم٤من اًمٕمنم، شمٌٚمغ ضمٚم٤ًمت ذم اعمقوع هذا ذم ؿمٗمٝمٞم٦م ُمٜم٤مفمرة وسمٞمٜمف

 .ُمدطمقراً  ُمذُمقُم٤مً  ُمٜمٝم٤م اٟمًح٥م
 هلؿ، مجٕم٦م يقم يمؾ اضمتامقم٤مت قم٘مد صدد ذمش 66 ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن» أن وٟمحـ

 اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمٜم٤مفمرة ذوط ًمقوع وذًمؽ ُمٜمػم: أمحد ٟمقر اهلٜمدي ُمٌنمهؿ وسمحْمقر

 ُمـ أيمثر ُم٣م ىمد وه٤م اًمِمٗمٝمٞم٦م، اعمٜم٤مفمرة ُمـ سم٤مشم٤مً  اُمتٜم٤مقم٤مً  اُمتٜمٕمقا  أن سمٕمد وسمٞمٜمٝمؿ، سمٞمٜمٜم٤م

 ذم هلؿ يمتٌٜم٤مه اًمذي إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب ذم يراوهمقن وهؿ ضمٚم٤ًمت، أرسمع

ِي   ُمًتٕمدون أنتؿ هؾ: وظمالصتف سم٢مُمْم٤مءاهتؿ: -وىّمٕمٜم٤مه يمام- ووىّمٕمقه اًمٗمري٘ملم، َدوْمؽَمَ

 حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م سمٕمد ُمنمقملم همػم يمثػميـ أنٌٞم٤مء جملء ضمقاز اقمت٘م٤مديمؿ ذم ُمٕمٜم٤م ًمٚمٌح٨م

 اجلقاب سم٤مٟمتٔم٤مر وٟمحـ اًمٕم٘مٞمدة، هذه ذم اًمٌح٨م قمـ آُمتٜم٤مع أضمقسمتٝمؿ وفم٤مهر ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 .اعمًتٕم٤من واهلل! قمٚمٞمف أطمّمؾ ُأراين وُم٤م ُمٜمٝمؿ، اًم٘م٤مـمع
 ًمٚمٛمّمدر ووٕم٤مً  ٟمٗمًف: اإلصمؿ هق أو اإلٟم٤ًمن، سمف ي٠مثؿ اًمذي إُمر هقش »اح٠مثؿ»

يـ: سمف ويريدش: اعمٖمرم» ويمذًمؽ آؾمؿ، ُمقوع  ىم٤مًم٧م: احلدي٨م مت٤مم سمدًمٞمؾ اًمدَّ

 اًمرضمؾ إن: »وم٘م٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م اعمٖمرم ُمـ شمًتٕمٞمذ ُم٤م أيمثر ُم٤م: ىم٤مئؾ ًمف وم٘م٤مل: قم٤مئِم٦م

ث همرم: إذا  .شوم٠مظمٚمػ ووقمد ومٙمذب، طمدَّ
 ([3/0113) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 لؾدعاء ثاكقة صقغة

 .[ شسمٕمد] أقمٛمؾ مل ُم٤م ذ وُمـ قمٛمٚم٧م، ُم٤م ذ ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا»

 احلًٜم٤مت، ُمـ شمريم٧م وُم٤م اًمًٞمئ٤مت، ُمـ ومٕمٚم٧م ُم٤م ذ ُمـ: أيش قمٛمٚم٧م ُم٤م ذ»

 .ؾمٜمدي. أوًٓ  يمًٌل سمف يتٕمٚمؼ ُم٤م يمؾ ذ ُمـ أو
 ([3/0117) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء ثالثة صقغة

 .شيًػماً  طم٤ًمسم٤مً  طم٤مؾمٌٜمل مهللا»

 ([3/0117) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء رابعة صقغة

 زم، ظمػماً  احلٞم٤مةَ  قَمٚمْٛم٧َم  ُم٤م َأطْمٞمٜمل اخلَْٚمؼ: قمغم وىمدرشمَؽ  اًمٖمٞم٥َم، سمِٕمٚمٛمَؽ  مهللا» -

 واًمِمٝم٤مدة، اًمٖمٞم٥م ذم ظمِمٞمَتَؽ  وأؾَم٠مخؽ مهللا. زم ظمػماً  اًمقوم٤مة يم٤مٟم٧م إذا وشمقومَّٜمل

 وأؾم٠مخؽ واًمرى، اًمٖمْم٥م ذم[ اًمٕمدل] وش احلٙمؿ: رواي٦م وذم» احلؼ يمٚمٛم٦م وأؾم٠مخؽ

 ٓ[ و شمٜمٗمد ٓ] قملم ىمّرة وأؾم٠مخؽ  َيٌِٞمد، ٓ ٟمٕمٞمامً  وأؾم٠مخؽ واًمٖمٜمك، اًمٗم٘مر ذم اًم٘مّمد

 ًمذة وأؾم٠مخؽ اعمقت، سمٕمد اًمٕمٞمش سمرد وأؾم٠مخؽ اًم٘مْم٤مء، سمٕمد اًمرى وأؾم٠مخؽ شمٜم٘مٓمع،

ء همػم ذم ًم٘م٤مئؽ: إمم اًمِمقق[ أؾم٠مخؽ] و وضمٝمؽ، إمم اًمٜمٔمر ا ة، رَضَّ  ومتٜم٦م وٓ ُُمِيَّ

 .شُمٝمتديـ هداة واضمٕمٚمٜم٤م اإليامن، سمزيٜم٦م َزيِّٜم٤م مهللا. ُُمْمٚم٦م
 ([3/0118) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 لؾدعاء خامسة صقغة

 ٟمٗمز فمٚمٛم٧م إين مهللا: »ي٘مقل أن قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م ملسو هيلع هللا ىلص وقَمّٚمؿَ 

 إٟمؽ وارمحٜمل: قمٜمدك، ُمـ ُمٖمٗمرة زم وم٤مهمٗمر أن٧م: إٓ اًمذٟمقب يٖمٗمر وٓ يمثػماً، فمٚمامً 

 .شاًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمقر أن٧م
 ([3/0101) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء شادشة صقغة

 قم٤مضمٚمفِ ] يمٚمف: اخلػم ُمـ أؾم٠مُخؽ إين مهللا: »شم٘مقل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وأُمر

 ُم٤م :[وآضمٚمفِ  قم٤مضمٚمف] يمٚمف: اًمنمِّ  ُمـ سمؽ وأقمقذُ . أقمٚمؿ مل وُم٤م ُمٜمف قمٚمٛم٧ُم  ُم٤م :[وآضمٚمفِ 

ب وُم٤م اجلٜم٦َم،ش أؾم٠َمخؽ إين مهللا: رواي٦م وذم» وأؾم٠مخؽ. أقمٚمؿ مل وُم٤م ُمٜمف قمٚمٛم٧ُم   ىمرَّ

ب وُم٤م اًمٜم٤مر، ُمـ سمؽ وأقمقذ قمٛمٍؾ، أو ىمقلٍ  ُمـ إًمٞمٝم٤م  .قمٛمؾ أو ىمقل ُمـ إًمٞمٝم٤م ىمرَّ

 قمٌدك ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم[ اًمـ] ُمـش أؾم٠مخؽ إين! مهللا: رواي٦م وذم» وأؾم٠مخؽ

 حمٛمد] ورؾمقًمؽ قمٌدك ُمٜمف اؾمتٕم٤مذك ُم٤م ذ ُمـ سمؽ وأقمقذ ،[ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد] ورؾمقًمؽ

 .ش رؿمداً [ زم] قم٤مىمٌتف دمٕمؾ أن أُمر ُمـ زم ىمْمٞم٧م ُم٤م[ وأؾم٠مخؽ[. ]ملسو هيلع هللا ىلص

 ([3/0102) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء شابعة صقغة

 .ش اًمّمالة؟ ذم شم٘مقل ُم٤م: »ًمرضمؾ ىم٤مل و
ـُ  ُم٤م واهلل أُم٤م اًمٜم٤مر، ُمـ سمف وأقمقذ اجلٜم٦م، اهلل أؾم٠مل صمؿ أتِمٝمد،: ىم٤مل ًِ  ُأطْم

 .شُٟمَدْٟمِدنُ  طمقهل٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل. ُمٕم٤مذ َدْٟمَدَٟم٦مَ  وٓ َدْٟمَدَٟمَتَؽ،

 اخلٗمٞم٦م، ُم٠ًمختؽ: أي. ومًٌٙمقهن٤م إومم: اًمٜمقن ؾمقى ُم٤م سمٗمتح٤مت،ش َدْٟمَدَٟمَتَؽ »
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 .اخلٗمل يمالُمؽ: أو
ش طمقهل٤م» ووٛمػم. يٗمٝمؿ وٓ ٟمٖمٛمتف شمًٛمع سمٙمالم اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ أنش: اًمدٟمدٟم٦م» و

 .يمالُمؽ ُمـ ىمري٥م يمالُمٜم٤م: أي ًمٚمٛم٘م٤مًم٦م:

 ([3/0104) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الثامـة الصقغة

ش سم٤مهلل: رواي٦م وذم» اهلل ي٤م أؾم٠مخؽ إين مهللا: »شمِمٝمده ذم ي٘مقل رضمالً  وؾمٛمع

 زم شمٖمٗمر أن أطمد يُمُٗمقاً  ًمف يٙمـ ومل يقًمد، ومل يٚمد مل اًمذي اًمّمٛمد: إطمد[ اًمقاطمد]

 .شًمف همٗمر ىمد ًمف، همٗمر ىمد ًمف، همٗمر ىمد: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤ملش. اًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمقر أن٧م إٟمؽ ذٟمقيب:

 ([3/0105) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 تاشعة صقغة

 أن٧م: إٓ إل ٓ احلٛمد، ًمؽ سم٠من أؾم٠مخؽ إين مهللا: »شمِمٝمده ذم ي٘مقل آظمر وؾمٛمع

 اجلالل ذا ي٤م وإرض اًمًاموات سمديعَ [ ي٤م] ،[اعمٜم٤من] ،[ًمؽ ذيؽ ٓ وطمدك]

 [ ش. اًمٜم٤مر ُمـ سمؽ وأقمقذ اجلٜم٦م،[ ]أؾم٠مخؽ إين] 4 ىمٞمقم ي٤م طمل ي٤م واإليمرام

 .شدقم٤م؟ سمام شمدرون: »ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل]
 . أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل: ىم٤مًمقا 

 ،شإقمٔمؿ: رواي٦م وذم» اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمٛمف اهلل دقم٤م ًم٘مد سمٞمده ٟمٗمز واًمذي: »ىم٤مل

 .شأقمٓمك سمف: ؾمئؾ وإذا أضم٤مب، سمف: دقمل إذا اًمذي
 ؾمئؾ إذا أهنؿ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قم٤مدة ضمرتش: شمٜمٌٞمفش »أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل» :ىمقًمف

 أضم٤مب ٓ: أم ُمٕمرومتف قم٤مدة اًمٌنم سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م يم٤من ؾمقاء سمف، ًمف قمٚمؿ ٓ قمام أطمدهؿ

 .أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل: سم٘مقًمف



 571   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمدقم٤مء ذم اًمتِمٝمد إظمػم

 يمام - احلٞم٤مة ىمٞمد ذم وهق اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ يم٤من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف سم٤مًمنمع: ضمٝمؾ وهذا

ؾْمتَْٙمَثْرُت  اًمَٖمٞم٥َْم  َأقْمَٚمؿُ  يُمٜم٧ُم  َوًَمقْ : ▬اًم٘مرآن ذم قمٜمف ذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل طمٙمك ـَ  َٓ  اخلػَْمِ  ُِم

ٜمَِل  َوَُم٤م ًَّ قءُ  َُم ًُّ ! إقمغم؟ اًمرومٞمؼ إمم اٟمت٘مؾ أن سمٕمد ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص يٕمٚمؿ ومٙمٞمػ :-♂ اًم

 .أقمٚمؿ اهلل: ىمقًمف قمغم اجلقاب ذم ي٘متٍم أن اًمٞمقم وم٤مًمّمقاب
. أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل: سم٘مقهلؿ ملسو هيلع هللا ىلص جيٞمٌقٟمف قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وإٟمام

ٌََّئُٝمؿ وإٓ: ذًمؽ، قمٚمؿ وقمٜمده إٓ ؾم٠مخٝمؿ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف ًمٕمٚمٛمٝمؿ  .سمف ًمُٞمٜمَ

 . اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ هلذا، ومتٜمٌف

 اهلل سم٠مؾمامء شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتقؾمؾ ُمنموقمٞم٦م ومٞمفش اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمٛمف اهلل دقم٤م: »ىمقًمف

 : ▬ىمقًمف ذم سمف شمٕم٤ممم اهلل أُمر ُم٤م وهق وصٗم٤مشمف، احلًٜمك شمٕم٤ممم
ِ
َّ
ِ
ٜمَك إؾَْماَمءُ  َوّلل ًْ  احلُ

 هلذا ذًمؽ: قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وىمد. إقمٔمؿ آؾمؿ ؾمٞمام وٓ [08: إقمراف]♂ هِب٤َم وَم٤مْدقُمقهُ 

 .ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م احلدي٨م
 شمٙم٤مد ٓ - اخل٤مص٦م ُمـ يمثػم وومٞمٝمؿ - اًمٞمقم اًمٜم٤مس شمرى أن ًمف ي١مؾمػ مم٤م وإن

 يتقؾمٚمقن ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إهنؿ سمؾ شمٕم٤ممم: اهلل سم٠مؾمامء يتقؾمؾ ُمٜمٝمؿ أطمداً  شمًٛمع

 أؾم٠مخؽ: يم٘مقهلؿ إئٛم٦م: ُمـ اًم٤ًمًمٗملم قمـ يٕمرف ومل ؾمٜم٦م، وٓ يمت٤مب سمف ي٠مت مل سمام

 هذا قمٛمٚمٝمؿ قمغم أوئلؽ حيت٩م وىمد ومالن، طمرُم٦م أو ومالن، ضم٤مه أو ومالن، سمحؼ

 اعمت٠مظمريـ، سمٕمض ومٞمف شمٙمٚمؿ وإن إقمٛمك، يمحدي٨م - صحٞمح سمٕمْمٝم٤م سم٠مطم٤مدي٨م

 اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ذًمؽ سملم يمام - زقمٛمقه ُم٤م قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف ،- ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وم٤مًمّمقاب

 ح٤م: »يمحدي٨م اعمقوققم٤مت: ُمـ يمثػم وومٞمٝم٤م يّمح، ٓ وٕمٞمػ أظمر واًمٌٕمض ،-

ش. زم همٗمرت إٓ حمٛمد سمحؼ أؾم٠مخؽ: »ىم٤مل وومٞمف ،. ..شواًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف آدم أذٟم٥م

ش  اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» و] ،ش2/048ش »اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م يمام

 ش [. 25 رىمؿ»

 ديٜمف ذم اًمٌّمػم اعمًٚمؿ ٟمٔمر أخٗم٧م أن أردت وإٟمام أن، ذًمؽ ذم اًمتقؾمع أريد وٓ

 ؾمٞمد قمـ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح قمـ اًمٜم٤مس سف ُمـ اًمديـ ذم اإلطمداث يٗمٕمٚمف ُم٤م إمم

 إٓ سمدقم٦م ُأطمدصم٧م ُم٤م: قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىمقل ُمّمداق وذًمؽ اعمرؾمٚملم،
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 .ؾمٜم٦م وُأُمٞمت٧م
 خم٤مًمٗم٦م ٕطمدهؿ جيٞمزون ٓ اعمت٠مظمريـ قمٚمامئٜم٤م أيمثر أن ُمٜمف يتٕمج٥م مم٤م وإن

 اعمذه٥م خي٤مًمٗمقن هؿ صمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ سيح دًمٞمؾ ُمٕمف يم٤من وًمق اعمذه٥م،

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سيح دًمٞمؾ أي سمدون اعمٌتدع اًمتقؾمؾ ًمذًمؽ سمتجقيزهؿ

 أيب قمـ سحي٦م ٟمّمقص ضم٤مءت ىمد ٕنف اعمذه٥م: خي٤مًمٗمقن إهنؿ: أىمقل اًمّمحٞمح٦م،

: قمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق وم٘م٤مل أضم٤مزوا: مم٤م اعمٜمع ذم وأصح٤مسمف شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م

: ي٘مقل أن وأيمره: »وزاد يقؾمػ، أبق ىم٤مل ويمذاش. سمف إٓ شمٕم٤ممم اهلل ي٠ًمل أن أيمره»

 .اعمٕمٜمك هبذا ُمٚمٞمئ٦م اعمتقن ويمت٥مش. ورؾمٚمؽ أنٌٞم٤مئؽ سمحؼ أو ومالن، سمحؼ
 .- قمٚمامئٜم٤م قمٜمد ُمٕمروف هق يمام - ًمٚمتحريؿ ومٝمل أـمٚم٘م٧م: إذا واًمٙمراه٦م

 ومال اخل٤مًمؼ: قمغم ًمٚمخٚمؼ طمؼ ٓ ٕنف دمقز: ٓ سمخٚم٘مف اعم٠ًمخ٦م: »اًمُ٘مُدوري وىم٤مل

 اًمٞمقم احلٜمٗمٞم٦م إمم اعمٜمتًٌلم سم٤مل ومام قمٚمامئٜم٤م، سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ اعم٤ًمًم٦م وم٢مذنش. ووم٤مىم٤مً  دمقز

 واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمقاومؼ اًمّمحٞمح: اعمذه٥م هذا ذه٥م َُمـ إًم٘م٤مب سمِمتك يٜمٌزون

ْ  َوَُمـ: ▬اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق! قمٜمٝمؿ؟ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وقمٛمؾ
ُ  جَيَْٕمؾِ  ملَّ  اّللَّ

 ♂ . ٟمُّقرٍ  ُِمـ ًَمفُ  وَماَم  ُٟمقًرا ًَمفُ 
 ([3/0107) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 عارشة صقغة

 وُم٤م ىَمّدُْم٧ُم، ُم٤م زم اهمٗمر مهللا» -: واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد سملم ي٘مقل ُم٤م آظمر ُمـ ويم٤من

ْرُت، وُم٤م َأظّمْرُت، وْم٧ُم، وُم٤م َأقْمَٚمٜم٧ُْم، وُم٤م َأْهَ ُم، أن٧م ُمٜمل، سمف أقمٚمؿُ  أن٧َم  وُم٤م َأْهَ  اعم٘مدِّ

ُر، وأن٧م  .شأن٧م إٓ إل ٓ اعم١مظمِّ
 ([3/0120) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الصالٗ مً التطلٔه





ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 الصالة  مـ التسؾقؿ صقر تؾخقص

 .إجٛمـ ظمده سمٞم٤مض يرى طمتك ريمـ، وهق يٛمٞمٜمف، قمـ يًٚمؿ صمؿ

 اإلُم٤مم ويرومع - اجلٜم٤مزة صالة ذم وًمق إجن، ظمده سمٞم٤مض يرى طمتك ي٤ًمره وقمـ

 .اجلٜم٤مزة صالة ذم إٓ سم٤مًمًالم صقشمف

 : وضمقه قمغم وهق

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم. يٛمٞمٜمف قمـ وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: إول

 .ي٤ًمره قمـ اهلل،

 .وسمريم٤مشمف ىمقًمف دون ُمثٚمف،: الثاين

 .ي٤ًمره قمـ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم. يٛمٞمٜمف قمـ اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: الثالث

 .ىمٚمٞمال يٛمٞمٜمف إمم سمف يٛمٞمؾ وضمٝمف، شمٚم٘م٤مء واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ: الرابع

 [.081-077 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 الصالة مـ التسؾقؿ صقغ

 [:اإلمام قال]

 : وضمقه قمغم اًمّمالة ُمـ اخلروج ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف يم٤من ًم٘مد 

 . اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر: إول

 اًمًالم: ي٤ًمره وقمـ اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: يٛمٞمٜمف قمـ ي٘مقل أن: الثاين

 . قمٚمٞمٙمؿ

 ش. اهلل ورمح٦م: »أجْم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم يزيد أنف إٓ ىمٌٚمف اًمذي ُمثؾ: الثالث

 ش.وسمريم٤مشمف» إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم يزيد أنف إٓ ىمٌٚمف، اًمذي ُمثؾ: الرابع



 576   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم خمرضمٞمٝم٤م ذيمرت وىمد إطم٤مدي٨م، ذم صم٧ٌم ذًمؽ ويمؾ

 .راضمٕمف ؿم٤مء ومٛمـش ملسو هيلع هللا ىلص

 (.629/ 0/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلفتني يف اهلل ورمحة عؾقؽؿ بالسالم التسؾقؿ

 سمٞم٤مض ُيرى طمتك] ،شاهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 ظمده سمٞم٤مض ُيرى طمتك] ،شاهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ي٤ًمره وقمـ ،[إجٛمـ ظمده

 .[ شإجن
 ([3/0123) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوىل التسؾقؿة يف وبركاتف زيادة

 .شوسمريم٤مشمف: »إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم يزيد أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 ُمـ ٟمًختٜم٤م ذم وىمع ُم٤م قمغم سمٜم٤مء إومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م اًمزي٤مدة هذه ىمٞمدت وإٟمام

ى ،شاًمًٜمـ»  مل وم٢مهن٤م اعمت٘مدُم٦م: ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًمٓمٞم٤مًمز سمرواي٦م قمٜمدي ذًمؽ وشم٘مقَّ

 ومٜمحـ وإٓ: اًمٙمت٤مب، ذم وذيمرٟم٤مه٤م هب٤م، ىمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م: صمٌت٧م وم٢من اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم شمذيمر

 .(0)اًمث٤مسم٧م اًمقارد قمٜمد واىمٗمقن
 أنف يمٚمٝم٤م ؿم١موٟمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف سمدراؾم٦م ُيٕمٜمك ُمـ قمٜمد اعمٕمروف سم٠من هذا ويت٠مجد

 ُمث٤مل وأىمرب واًمٕمٜم٤مي٦م، اًمتنميػ ُمـ سمٛمزيد اًمٞمٛمٜمك واجلٝم٦م اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد خيص يم٤من

 ذم واىمتّم٤مرهش. اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »سم٘مقًمف اًمٞمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص ختّمٞمّمف ذًمؽ قمغم

 ىم٤مل وىمد. إصؾ ذم سمٕمد ُمذيمقر هق يمامش. قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »قمغم اًمٞمنى اجلٝم٦م

 اًمٞمٛملم ٕهؾ شمنميٗم٤مً  :شاهلل ورمح٦م: »اًمٞمٛملم ذم يزيد أنف ُم٘متْم٤مه: »اهلل رمحف اًمًٜمدي

                                                           

 .[اًمٜم٤مذ.]هٜم٤مك يمالُمف وم٤مٟمٔمر ؿمذوذه٤م إممش 4/052» شداود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» ذم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ُم٤مل صمؿ  (0)



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

: زي٤مدة ضم٤مء وىمدش. قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ىمقًمف قمغم اًمٞم٤ًمر قمغم وي٘متٍم اًمؼم، سمٛمزيد

 .شأطمٞم٤مٟم٤مً  يؽمك يم٤من ومٚمٕمٚمف اًمٕمٛمؾ: وقمٚمٞمف. أجْم٤مً  اًمٞم٤ًمر ذمش اهلل ورمح٦م»
ش. وسمريم٤مشمف: »سمزي٤مدة اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م ختّمٞمص ي٘متيض اعمٕمٜمك ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م وم٤مقمت٤ٌمر

 إثر: ضم٤مء إذا: »طمٞمٜمئذٍ  ي٘م٤مل وم٢مٟمف :- أذٟم٤م يمام - خي٤مًمٗمف ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح أن إٓ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهللش. ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل: هنر ضم٤مء إذا: »أوش. اًمٜمٔمر سمٓمؾ
 ([3/0124) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 فؼط إوىل التسؾقؿة يف يؽقن التسؾقؿ يف( وبركاتف) زيادة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٙم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ وقمـ: »اًمًالم ذم ىمقًمف

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ؿمامًمف وقمـش وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ

م سمٚمقغ» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤ملش. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م  سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق رواهش: اعمرا

 ش.صحٞمح

 ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م اًمتل اًمٜمًخ ذم ًمٞمس ًمٙمـ اهلل رمحف احل٤مومظ ىم٤مل يمام هق: ىمٚم٧م

 إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم هل وإٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذمش وسمريم٤مشمف: »زي٤مدةش داود أيب ؾمٜمـ»

 صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد ُمقىمقوم٤م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف ويمذًمؽ وم٘مط

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم رضمح٧م وًمذًمؽ ُمرومققم٤م 01090ش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين

 .احلج٦م سمف شم٘مقم سمٓمريؼ شمث٧ٌم طمتك اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم اًمزي٤مدة هذه شمزاد ٓ أنش ملسو هيلع هللا ىلص

   905ش داود أيب صحٞمح» و 32 - 31/  2ش اإلرواء» ذم احلدي٨م ظمرضم٧م وىمد

 ([070) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 578   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 بدعة ٓ شـة الصالة مـ التسؾقؿ يف( وبركاتف) لػظة زيادة

: يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: ىم٤مل ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد وقمـ

 اًمًالم: »ي٤ًمره وقمـ إجٛمـ، ظمده سمٞم٤مض يرى طمتكش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم»

 واًمٜم٤ًمئل، داود، أبق رواه. إجن ظمده سمٞم٤مض يرى طمتكش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 .ظمده سمٞم٤مض يرى طمتك: اًمؽمُمذي يذيمر ومل واًمؽمُمذي،

 رواه صمؿ صحٞمح، طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٞمح، إؾمٜم٤مده: إًم٤ٌمين ىم٤مل

ش وسمريم٤مشمف: »إومم اًمًٚمًٚم٦م ذم وزاد ُمرومققم٤ًم، طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ داود أبق

 واًمٜمقويش 56/2ق» أطمٙم٤مُمف ذم إؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد وصححف صحٞمح، وإؾمٜم٤مده

 ش.آسمتداع ُمْم٤مر» ذم صٜمػ ُمـ سمٕمض شمقهؿ يمام سمدقم٦م ٓ ؾمٜم٦م ومٝمل واًمٕمً٘مالين،

 ش0/311 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 أحقاًكا( عؾقؽؿ السالم) عذ القسار عـ آقتصار

 ىمقًمف قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  اىمتٍم :شاهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »يٛمٞمٜمف قمـ ىم٤مل إذا يم٤من و

 .شقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ي٤ًمره قمـ

 أيمثر وقمٚمٞمف. يم٤مٕومم ومٞمٝم٤مش اهلل ورمح٦م: »زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م يٜم٤مذم ٓ وهذا

ًمف هم٤مًم٥م ذًمؽ سمؾ إطم٤مدي٨م،  .ملسو هيلع هللا ىلص أطمقا
 ([3/0127) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 واحدة تسؾقؿة عذ آقتصار

 إمم يٛمٞمؾ وضمٝمف: شمٚم٘م٤مء» ،شقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ يم٤من  وأطمٞم٤مٟم٤مً 

 .[ شىمٚمٞمالً : أو] ؿمٞمئ٤ًم، إجٛمـ اًمِمؼ



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 اسمـ ٟم٤مزع وىمد اًمقاطمدة، اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ذم سيح ٟمص وم٤محلدي٨م

 ش: 94 - 0/93» ىم٤مل طمٞم٨م ذًمؽ: ذم اًم٘مٞمؿ
 شمٜمػ ومل هب٤م، يقىمٔمٝمؿ واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ يم٤من أنف أظمؼمت قم٤مئِم٦م إن»

 .شإظمرى
رىم٤مين وشمٕمّ٘مٌف. ىم٤مل يمذا  يّمح إٟمام هذا: »سم٘مقًمفش 7/336ش »اعمقاه٥م ذح» ذم اًمزُّ

 ومٝمق اًمّمقت: ًمرومع هم٤مي٦م ضمٕمٚمتف إٟمام وهل ًمٚمَقطْمَدة، هم٤مي٦م اإلي٘م٤مظ قم٤مئِم٦م ضمٕمٚم٧م ًمق

 اطمتامل ومرومٕم٧م ًمتًٚمٞمٛمف، صٗم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م ٕهن٤م واطمدة: قمغم آىمتّم٤مر ذم سيح

 .شاًمَقطمدة ذم ٟمص ومٝمق اعمج٤مز:
 ([3/0129) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة مـ السالم صقر

: ىمٚم٧م اًمٞمٛملم قمغم أن٧م اًمّمالة ُمـ ؾمٚمٛم٧م ح٤م اًمّمالة ذم ؾمٞمدي،: السائؾ

 ذم، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىمٚم٧م اًمٞم٤ًمر وقمـ، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم» سمـ يٙمتٗمل وسمٕمْمٝمؿ ذًمؽ، يٗمٕمؾ ُمـ إئٛم٦م سمٕمض اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم

  اًمّمالة؟ ذم إيمٛمؾ هق ومام اًمِمامل، وقمـ اًمٞمٛملم قمـش اهلل ورمح٦م

 اًمًالم ُمـ أنقاع ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل، ؾمٛمٕمتف اًمذي هق إيمٛمؾ: الشقخ

 مت٤مُم٤مً  اًمٞمٛملم قمغم وًمٞمس واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م وأجنه٤م وم٠مهقهن٤م، اًمّمالة ُمـ خيرج طمٞمٜمام

 . اًمّمالة واٟمتٝم٧م سمس قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وي٘مقل ىمٚمٞمالً  سمرأؾمف يٜمحرف وإٟمام هٙمذا،

  اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: أطمٞم٤مٟم٤مً  يٗمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل يم٤من اًمتل: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 اًمٞمٛملم ضمٝم٦م متٞمٞمز ذم اإلؾمالم أدب ُمـ وهذا، اهلل ورمح٦م هقن ومٞمف ُم٤م، قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 . اًمٞم٤ًمر ضمٝم٦م قمغم

 اًمٞمٛملم ذم اًمذيمر ٟمٗمس اعم٤ًمضمد يمؾ ذم سمتًٛمٕمقه٤م اًمتل هل: اًمث٤مًمث٦م اًمّمقرة

 . اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم واًمٞم٤ًمر



 581   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم:  اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل هل: وإظمػمة اًمراسمٕم٦م اًمّمقرة

 . أومٕمٚمٝم٤م هذه اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م

ٚمِّؿ شم٤مرةً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن يمٚمف، اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمك ًَ  هٙمذا، وشم٤مرة هٙمذا، ُي

 . هٙمذا وشم٤مرة هٙمذا، وشم٤مرة

 . ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم: ًمٜم٘مقل وٟمٕمقد

 ( 11: 15: 23/ 031/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ولػتة الصالة؟ مـ التسؾقؿ يف« وبركاتف» زيادة التزام حؽؿ

 هبا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل التزام يرد مل التل الســ أن عذ الشقخ مـ هامة

 صالة كؾ يف التزامفا ٓ وتارة تارة تطبقؼفا يـبغل

 شمٙمقن هم٤مًم٤ٌمً  اًم٘م٤مقمدة وهذه ىم٤مقمدة، اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك يذيمر :ادؾؼل

 .اًمّمالة

 هم٤مًم٤ًٌم؟: الشقخ

 ويم٤مٟم٧م أُمر اًمّمالة صٗم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ورد إذا أنف. اًمّمالة ذم :ادؾؼل

 ؾمٜم٦م يتخذ أن يٜمٌٖمل ٓ أنف إُمر هذا شمذيمر ومل هذا، ظمالف قمغم إطم٤مدي٨م هم٤مًم٥م

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة وصٗمقا  ممـ أظمرون ًمذيمره دائٛم٦م ؾمٜم٦م يم٤من ًمق ٕنف دائٛم٦م،

 اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ي٘مقل ظمٚمٗمف صٚمٞم٧م ُمـ يمؾ اعم٤ًمضمد ذم هٜم٤م ٓطمٔم٧م أن٤م

 دائٛم٦م؟ ؾمٜم٦م هل هؾ. اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وسمريم٤مشمف،

 .ٓ: الشقخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ه٤مه، :ادؾؼل

 .اًمتٜمقيع هق إٟمام: الشقخ



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  580 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 .ٟمٕمؿ :ادؾؼل

 اعماُلطَمظ؟ هق ُم٤م أظمرى سمالد ذم شمرى ؿمقي٦م، حلٔم٦م: الشقخ

 .اًمزي٤مدة قمدم. قمدُمٝم٤م اعمالطمظ :ادؾؼل

 .دائٛم٦م ؾمٜم٦م هل هؾ ـمٞم٥م،: الشقخ

 .سم٤محلدي٨م يٕمتٜمقن ممـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم :ادؾؼل

ؿ: إذاً : الشقخ  .هبذا هذا سمٜمَٓمٕمِّ

 قمٚمٞمٝم٤م، اعمداوُم٦م اًمًٚمٗمٞملم إئٛم٦م ذم سم٤مًمٍماطم٦م اهلل أيمرُمف ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هق :مداخؾة

 .همػمٟم٤م ذم طمتك أثر هل٤م يم٤من أنف هلل واحلٛمد ُمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اعمداوُم٦م ومٕمؾ ُمـ ٓطمٔم٧م أن٤م

 .هذا سمد، ٓ هذا: الشقخ

 اًمتل اعم٤ًمضمد ذم إئٛم٦م ُمـ اًمٙمثػم ي٘مقهل٤م ص٤مر طمتك هلل، واحلٛمد اُمتدت :ادؾؼل

 .اًمًٜم٦م هذه ومٕمؾ قمٚمٞمٜم٤م أئٛمتٝم٤م يٜمٙمر يم٤من

 .ذًمؽ ُمـ وأيمثر: الشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :ادؾؼل

 اًمزي٤مدة هذه قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمدم قمغم ُم٤مر اإلُم٤مم ٟمًٛمع شم٘مقل، ح٤م شم٠مجٞمداً : الشقخ

 سم٥ًٌم هلل احلٛمد يٕمٜمل دًمٞمؾ أيمؼم وهذا وسمٞمزيده٤م خي٤مًمػ اعم٘متدي سمتالىمل أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمق

 هذا ًمٙمـ اإلُم٤مم، خم٤مًمٗم٦م ٟم١ميد ٓ ٟمحـ. هذا ٟم١ميد ُم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  ًمٙمـ. اًمًٜم٦م اٟمتِم٤مر

 أظمقٟم٤م إًمٞمف رُمك ُم٤م هق آٟمت٤ٌمه مت٤مم ًمٙمـ هل٤م، يٜمتٌٝمقن اًمٜم٤مس سمدأ اًمزي٤مدة هذه أنف دًمٞمؾ

٦م، شمٕمديؾ أن يريد هق إٟمف اًمرمحـ قمٌد أبق  ٓ اًمذي اًم٘مديؿ قمغم ٟمٌ٘مك أن ٓ اًمَٙمٗمَّ

 اًمزي٤مدة هذه إىم٤مُم٦م أجْم٤مً  وٓ سمريم٤مت، ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م وسمريم٤مشمف، زي٤مدة قمغم يٕمؽمف

 .مت٤مُم٤مً  اًمًٜم٦م هل يمام اًمتٜمقيع يريد هق ُمٓمردة، ؾمٜم٦م واخت٤مذه٤م

م يٜمٌٖمل ؿمٌف اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ذم أن أرى أن٤م ُمٝمٛم٦م، احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟم٘مٓم٦م ومٝمذه : اًمتزا

 إٟمف: اًم٘مداُمك اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىمقل قمغم وُيْ٘م٣م اجلقاز، قمدم قمغم ُيْ٘م٣َم  طمتك وسمريم٤مشمف،



 582   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 وشم٤مرة، شم٤مرة اًمٕم٤مُم٦م اعمجتٛمٕم٤مت ذم طمٞمٜمئذٍ  اًمًٜم٦م هذه[ شمٓمٌؼ] ومحٞمٜمام سمدقم٦م، زي٤مدة هذه

 .[23:اًمذاري٤مت] ♂شَمٜمٓمُِ٘مقنَ  َأنَُّٙمؿْ  َُم٤م ُِمثَْؾ  حَلَؼ   إِٟمَّفُ ▬ طمؼ، هذا

 الصالة مـ التسؾقؿ صقعة

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ يم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 .صحٞمحش. 87» ُمًٚمؿ رواهش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ي٤ًمره وقمـ اهلل

 ىمٞمس سمـ ُمقؾمك قمـش 997» داود أبق وم٠مظمرضمف طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م وأُم٤م

 اًمٜمٌك ُمع صٚمٞم٧م: »ىم٤مل أبٞمف قمـ وائؾ سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ احليُمك

 قمٚمٞمٙمؿ ؿمامًمف وقمـ، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ ومٙم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.اهلل ورمح٦م

 ذم احلؼ قمٌد صححف وىمد. اًمّمحٞمح رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ذم طمجر اسمـ واحل٤مومظش 3/479ش »اعمجٛمقع» ذم واًمٜمقوىش 56/2 قش »إطمٙم٤مم»

م سمٚمقغ» ، ُمٜمٝمام وهؿ أذًمؽ أدرى ومال، اًمتًٚمٞمٛمتلم ذم اًمزي٤مدة ُمع أورداه ًمٙمٜمٝمامش، اعمرا

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمٓمٌققم٤مت ُمـ وهمػمه٤م ٟمًختٜم٤م ذم اًمذى وم٢من اًمٜمًخ اظمتالف ُمـ هق أو

 اًمٓمٞم٤مًمًك ُمًٜمد ذم ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م اعمقاومؼ وهق، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم اًمزي٤مدة هذه

 .أقمٚمؿ واهلل، شم٘مدم يمام

ش. وسمريم٤مشمف: يزيد ٓ أن إومم» أن قمغم سم٤محلدي٨م اهلل رمحف اعم١مًمػ اطمت٩م :تـبقف

، اًمزي٤مدة هبذه اإلشمٞم٤من إومم أن ًمٚمٛمٜمّمػ يتٌلم اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م قمروم٧م وإذا

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم، إظمرى اًمًالم أطم٤مدي٨م ذم شمرد مل ٕهن٤م أطمٞم٤مٟم٤م وًمٙمـ

 .وشم٤مرة شم٤مرة وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م يداوم مل

 ([326) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  583 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 الصالة ٓكؼضاء القاحدة التسؾقؿة مرشوعقة

 سمتًــــــــٚمٞمٛم٦م واًمــــــــقشمر اًمِمــــــــٗمع سمــــــــلم يٗمّمــــــــؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌــــــــك يمــــــــ٤من: »قمٛمــــــــر اسمـــــــــ ىمــــــــقل»

 .صحٞمحش. ًمٞمًٛمٕمٜم٤مه٤م

 .سمف قمٛمر اسمـ قمـ اًمّم٤مئغ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـش 2/76» أمحد رواه

 ؾم٠مخ٧م: »ىم٤مل أورم أبك سمـ زرارة يرويف ؿم٤مهد وًمف. صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 سمٕمد يّمغم صمؿ، اًمٕمِم٤مء يّمغم يم٤من: وم٘م٤مًم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م

 وُم٤م اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ومٞمٝمـ ي٘مرأ  ريمٕم٤مت صمامن ومّمغم وم٘م٤مم شمقو٠م صمؿ. .. يٜم٤مم صمؿ ريمٕمتلم

 ذم إٓ ُمٜمٝمـ رء ذم ي٘مٕمد ومال، اًم٘مرآن ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م:  وىم٤مًم٧م، اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مء

 جيٚمس صمؿ، واطمدة ريمٕم٦م ومٞمّمغم، يًٚمؿ وٓ ي٘مقم صمؿ ومٞمتِمٝمد، ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد وم٢مٟمف اًمث٤مُمٜم٦م

 طمتك صقشمف هب٤م يرومع قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ صمؿ ويدقمق ومٞمتِمٝمد

 .احلدي٨مش يقىمٔمٜم٤م

 مج٤مقم٦م قمـ اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م صمٌت٧م وىمد[: ىم٤مل أن إمم اًمرواي٤مت اًمِمٞمخ ذيمر صمؿ]

 .ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ قمٜمٝمام رواه، قمٛمر واسمـ أنس ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 ([327) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الصالة مـ السالم حال القديـ رفع عـ الـفل

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٞمْٜم٤َم إَِذا يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل  ؾَمُٛمَرَة، سْم   َرؾُمقلِ  َُمعَ  َصٚمَّ
ِ
اَلمُ : ىُمْٚمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًَّ  اًم

  َوَرمْح٦َمُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ 
ِ
اَلمُ  اهلل ًَّ ، َوَرمْح٦َمُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اًم

ِ
، إمَِم  سمَِٞمِدهِ  َوَأؿَم٤مرَ  اهلل ٌَلْمِ

 َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اجْل٤َمٟمِ

 
ِ
٤َم سم٠َِمجِْديُٙمؿْ  شُمقُِمُئقنَ  قَماَلمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اَم  ْٛمٍس؟ؿُم  ظَمْٞمؾٍ  َأْذَٟم٤مُب  يَم٠َمهنَّ  َأنْ  َأطَمَديُمؿْ  َيْٙمِٗمل إِٟمَّ

ٚمِّؿُ  صُمؿَّ  وَمِخِذهِ  قَمغَم  َيَدهُ  َيَْمعَ  ًَ ـْ  َأظِمٞمفِ  قَمغَم  ُي  شَوؿِماَمًمِفِ  َيِٛمٞمٜمِِف، قَمغَم  َُم

 [:اإلمام قال]

 وشمتحرك شمْمٓمرب سمؾ شمًت٘مر ٓ اًمتل وهل ووٛمٝم٤م، اعمٞمؿ سم٢مؾمٙم٤من: ؿمٛمس ظمٞمؾ



 584   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 سم٤مًمًالم ُمِمػميـ اًمًالم قمٜمد أجدُّيؿ رومع هق إٟمام اعمذيمقر سم٤مًمرومع واعمراد وأرضمٚمٝم٤م، سم٠مذٟم٤مهب٤م

 رومع رد قمغم احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض سمف ِتت٩م أن اعمّم٤مئ٥م ومٛمـ اًمًٞم٤مق، سيح هق يمام اجل٤مٟمٌلم ُمـ

 .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم ُمتقاشمرا، ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 [88 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 التسؾقؿ عـد بالقد اإلصارة عـ الـفل

 اهلل رؾمقل ومرآهؿ اًمِمامل، وقمـ اًمٞمٛملم قمـ ؾمٚمٛمقا  إذا سم٠مجدُّيؿ يِمػمون يم٤مٟمقا  و

 ؾمٚمؿ إذا! ؿُمْٛمس؟ ظمٞمؾ أذٟم٤مب يم٠مهن٤م سم٠مجديٙمؿ شمِمػمون ؿم٠منٙمؿ ُم٤م: »وم٘م٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص

 يٗمٕمٚمقا  مل أجْم٤ًم: ُمٕمف صٚمقا  ومٚمامش. ]سمٞمده يقُمئ وٓ ص٤مطمٌف، إمم ومٚمٞمتٗم٧م أطمديمؿ:

 أظمٞمف: قمغم يًٚمؿ صمؿ وَمِخِذه، قمغم يَده يْمعَ  أن أطمَديمؿ يٙمٗمل إٟمام: »رواي٦م وذم[. »ذًمؽ

 .شوؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمغم ُمـ
 شمْمٓمرب، سمؾ شمًت٘مر: ٓ اًمتل وهل. ووٛمٝم٤م اعمٞمؿ سم٢مؾمٙم٤من هقش سؿُمٛمُ »

 اًمًالم قمٜمد أجدُّيؿ رومُٕمٝمؿ: قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًمرومع واعمراد. وأرضمٚمٝم٤م سم٠مذٟم٤مهب٤م وشمتحرك

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا. اجل٤مٟمٌلم ُمـ اًمًالم إمم ُمِمػميـ
 ُم٣م وىمد. آٟمت٘م٤مٓت ذم اًمرومع ومٞمف سمام رومع، يمؾ قمغم احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض محٚمف وىمد

 .قمٚمٞمٝمؿ اًمرد
 ([3/0133) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التؽؾػ مـ الصالة مـ التسؾقؿ أثـاء ادـؽب حتريؽ

ك ح٤م: سمج٤مٟمٌف ًمٚمٛمّمكم يمالُمف ُمقضمٝم٤مً  اًمِمٞمخ ىم٤مل ّٚمؿ سمِدَّ ًَ  ِترك ٟمٗمًؽ، شمزقم٩م ٓ شُم

 هذا، شمٜمـزقم٩م أريدك ُم٤م وأن٤م طم٤مًمؽ ؾمتزقم٩م هٙمذا، أن٧م يمام، واًمٞم٤ًمر اًمٞمٛملم ُمٜمٙمٌؽ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شمٙمٚمػ

 ( 11: 53: 18/   397/  واًمٜمقر اهلدى) 



ـ اًمّمال  ٚمٞمؿ ُم  585 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةاًمت

 مـ التسؾقؿ عـد الؼبؾة عـ وادـؽب بالصدر آكحراف خطل

 الصالة

 قمـ يٜمحرومقن سمّمدورهؿ، اًم٘مٌٚم٦م قمـ يٜمحرومقن اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم: ٟم٘مقل: الشقخ

 .اًمًٜم٦م ظمالف وهذا إىم٤مُمتٝمؿ، وذم أذاهنؿ ذم سمّمدورهؿ اًم٘مٌٚم٦م

 احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م واًمقضمف سم٤مًمٗمؿ يٙمقن إٟمام واإلىم٤مُم٦م إذان أثٜم٤مء ذم آٟمحراف

 أي اًمّمالة ُمـ اخلروج طملم إُمر يٙمقن أن يٜمٌٖمل يمام مت٤مُم٤مً  واعمٜمٙم٥م، سم٤مًمّمدر وًمٞمس

 سمٞمّمكم قمؿ اعمّمٚملم، ُمـ يمثػم ذم ٟمِم٤مهده أجْم٤مً  اخلٓم٠م ومٝمذا ذًمؽ وُمع اًمًالم، طملم

 اًمّمدر اٟمحراف ُمـ قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمّمقرة هٜم٤م اًمِمٞمخ يّمقر»  قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: سمٞم٘مقل

 قمٚمٞمف يم٤من وإٟمام اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌالً  يم٤من يمام يتؿ اًمًالم ظمٓم٠م، هذا ،شاًم٘مٌٚم٦م قمـ واعمٜمٙم٥م

 ويمذًمؽ ظمٚمٗمف، ُمـ يم٤من ممـ ظمده ظمط سمٞم٤مض يرى طمتك سمرأؾمف يٛمٞمٜم٤مً  يٜمحرف اًمًالم

، ُم٤م هذول وم٤معمٜمٙمٌلم يٛمٞمٜم٤ًم،  يٚمتٗم٧م وم٢مذاً  إذان، ذم يمذًمؽ اًمًالم، ذم هذا سمٞمتحريمقا

 رأى أنف اًمًقائل ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام وهٙمذا، هٙمذا

 اهلل أيمؼمُ  اهلل أبدًا، ووٕمٜم٤م سمٜمحرك ُم٤م وم٢مذاً  سمٗمٛمف، وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م رآه ي١مذن سمالًٓ 

 سمتٜمحرف ُم٤م مت٤مُم٤ًم، أن٧م يمام اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل: ىمقًمف قمٜمد أضمٞمٜم٤م أيمؼم،

 ذيمرى وهذه إذان، ؾمٜم٦م مت٤مم ُمـ إذان ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ٕن اًم٘مٌٚم٦م: قمـ سمّمدرك

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ( 11: 34: 54/   532/  واًمٜمقر اهلدى) 

 التسؾقؿ وجقب

 .شاًمتًٚمٞمؿش اًمّمالة: يٕمٜمل» وِتٚمٞمٚمٝم٤م: »... ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 .إومٕم٤مل ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م طمؾ ُم٤م ِتٚمٞمؾ: أي :شِتٚمٞمٚمٝم٤م: »ىمقًمف

 مجٝمقر ىم٤مل وسمف. اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق. اًمتًٚمٞمؿ وضمقب قمغم يدل واحلدي٨م



 586   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 ذح» وش 0/480ش »اعمجٛمقع» ذم يمام. سمٕمدهؿ ومٛمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 ُمـ اًمتحٚمؾ وحيّمؾ ؾمٜم٦م، هق: قمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل: »ىم٤مل ًمٚمٜمقوي،ش ُمًٚمؿ

. ذًمؽ همػم أو ىمٞم٤مم، أو طمدث، أو يمالم، أو ؾمالم، ُمـ يٜم٤مومٞمٝم٤م: رء سمٙمؾ اًمّمالة

: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنفش اًمٌخ٤مري» ذم وصم٧ٌم يًٚمؿ، يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اجلٛمٝمقر واطمت٩م

 وِتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم، ِتريٛمٝم٤م: »...أظمر وسم٤محلدي٨مش. أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »

 .شاًمتًٚمٞمؿ

 : أطم٤مدي٨م سمثالصم٦م طمٜمٞمٗم٦م ٕيب واطمُت٩مَّ 

 ش. صالشمف اعمزء» طمدي٨م: إول
 .ُم٘مٌقًم٦م وهل زي٤مدة، هذه وم٢من اًمقضمقب: يٜم٤مذم ٓ سم٠منف: وأضمٞم٥م

 إن صالشمؽ، ىمْمٞم٧م وم٘مد هذا: ىمٚم٧م إذا: »اًمتِمٝمد ذم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م: الثاين

 .شوم٤مىمٕمد شم٘مٕمد: أن ؿمئ٧م وإن وم٘مؿ، شم٘مقم: أن ؿمئ٧م
 .-[872 صش ]اًمتِمٝمد» ذم ؾمٌؼ يمام - يث٧ٌم ٓ طمدي٨م سم٠منف: قمٜمف وُأضمٞم٥م

 .شاحلٗم٤مظ وٕمٗمف»  ش: 2/257» احل٤مومظ وىم٤مل
 آظمر ذم ضمٚمس وىمد ،- اًمرضمؾ: يٕمٜمل - أطمدث إذا: »قمٛمرو اسمـ طمدي٨م: الثالث

 .شصالشمف ضم٤مزت وم٘مد يًٚمؿ: أن ىمٌؾ صالشمف

ش 2/260» واًمؽمُمذي ،ش2/076» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/010» داود أبق أظمرضمف

 سمـ وسمٙمرة راومع سمـ اًمرمحـ قمٌد أن: َأنُْٕمؿ سمـ زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ

َدةَ  ه ؾَمَقا  .قمٜمف أظمؼما

 .وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 - زي٤مد سمـ اًمرمحـ وقمٌد. اًم٘مقي سمذاك إؾمٜم٤مده ًمٞمس طمدي٨م هذا: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ش.احلدي٨م أهؾ سمٕمض وٕمٗمف: - وىمد اإلومري٘مل،: هق

 .شيّمح ٓ: »اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  587 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 واًمدارىمٓمٜملش 298»واًمٓمٞم٤مًمزش 062-0/060» اًمٓمح٤موي أجْم٤مً  أظمرضمف وىمد

 ش.سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ،: زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد: »وىم٤ملش 046 - 045»

 اًمٜم٤مس شمٙمٚمؿ وىمد وٕمٞمػ، احلدي٨م هذاش: »0/075ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 .واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد إجي٤مب ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م قم٤مروتف وىمد َٟمَ٘مَٚمتِف، سمٕمض ذم
 أن يرون ٓ اًمرأي أصح٤مب ٕن سمٔم٤مهره: ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمداً  أقمٚمؿ وٓ

 اسمـ قمـ رووا ُم٤م قمغم - اًمتِمٝمد سم٘مدر ذًمؽ يٙمقن طمتك اًم٘مٕمقد سمٜمٗمس مت٧م ىمد صالشمف

 .- ُمًٕمقد
 يم٤من أو اًمِمٛمس، قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م إذا: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ ذًمؽ: ذم ىمقهلؿ ي٘مقدوا مل صمؿ

 .صالشمف ومًدت وم٘مد يًٚمؿ: أن ىمٌؾ اًمتِمٝمد ُم٘مدار ىمٕمد وىمد اح٤مء، ومرأى ُمتٞمٛمامً 

 صالشمف، يٗمًد ٓ ذًمؽ إن: اًمتِمٝمد ىمدر اجلٚمقس سمٕمد ىمٝم٘مف ومٞمٛمـ وىم٤مًمقا 

 صالة، ذم شمٙمقن أن إٓ اًمقوقء شمٜم٘مض ٓ اًم٘مٝم٘مٝم٦م أن: ُمذهٌٝمؿ وُمـ ويتقو٠م،

 .شسملّم  احلدي٨م وخم٤مًمٗمتٝم٤م إىم٤مويؾ هذه اظمتالف ذم وإُمر

ٜمِّٞم٦َّم قمغم سمف اطمتجقا  ُم٤م يمؾ أن شم٘مدم سمام ومتٌلم ًُّ  .يٜمٝمض ٓ اًم
 وًمٙمـ احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ اعمت٠مظمرون سمف ىم٤مل وىمد. يم٤مجلٛمٝمقر سم٤مًمقضمقب: اًم٘مقل: وم٤محلؼ

 .اًمٗمرض دون هق اًمذي قمٜمدهؿ: آصٓمالطمل سم٤مًمقضمقب

 ([3/0137) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الصالٗ اىقضاٛ





 590 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اٟم٘مْم٤مء اًمّمالة 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صالة اكؼضاء ي عرف بف الذي التؽبر

 سم٤مًمتٙمٌػم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة اٟم٘مْم٤مء ٟمٕمرف يمٜم٤م: ي٘مقل ؿمٞمخ ي٤م أن :السمال

  ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمتٙمٌػم يمٞمٗمٞم٦م هل ُم٤م اًمتٙمٌػم يمٞمػ

 هذا احلدي٨م ،شاهلل إٓ إل ٓ: »اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء اًمذي إٓ هل ُم٤م :اجلقاب

 اهلل ؾمٌح٤من: »آظمر طمدي٨م ذم أجْم٤مً  هق يمام اًمٙمالم وظمػم اًمّمحٞمحلم، ذم ُمقضمقد

 ييك وٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،شأيمؼم واهلل اهلل إٓ إل وٓ هلل واحلٛمد

 . اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي هق ومٝمذا ،شسمدأت سم٠مُّيـ

 (  11: 15: 41/  216/  واًمٜمقر اهلدى)

. .. اهلل إٓ إلف ٓ قال مـ: )حديث يف الرجؾ بثـل ادؼصقد ما

 (رجؾقف يثـل أن قبؾ

 اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ذم صححتف وىمد أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم طمدي٨م هٜم٤مك :مداخؾة

 ُم٤مش رضمٚمٞمف يثٜمل أن ىمٌؾ.. .اهلل إٓ إل ٓ ىم٤مل ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل واًمؽمهٞم٥م،

 اح٠مُمقم؟ أو ًمإلُم٤مم وهذا اًمرضمٚملم، سمثٜمل اعم٘مّمقد

 اًمتِمٝمد، ضمٚم٦ًم يٖمػم أن ىمٌؾ: يٕمٜمل اًمثٜمل، ىمٌؾ اعم٘مّمقد.. .يمالمه٤م: الشقخ

 ووع ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٖمػم ومال اًمٞمٛمٜمك، ويٜمّم٥م اًمٞمنى يٗمؽمش اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم أن ومٛمٕمٚمقم

 .اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت ُمـ يٗمرغ طمتك اجلٚم٦ًم

 (11:31:43/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الصالة مـ آكتفاء بعد البعض لبعضفؿ ادصؾقن يؼقل ماذا

 ؟[اهلل يت٘مٌؾ أم يت٘مٌؾ اهلل أم اهلل شم٘مٌؾ: صالشمف سمٕمد ًمٚمٛمّمغم ي٘م٤مل هؾ]: السائؾ



 592   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اٟم٘مْم٤مء اًمّمالة

 أن أفمـ ُم٤م وًمٙمـ، ومرق ومال اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًم١ًمال يم٤من إذا: الشقخ

 اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هق أفمـ يمام اًم١ًمال يم٤من وإذا، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م يتٕمٚمؼ اًم١ًمال

 شم٘مٌؾ: اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل إذا اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٕنف، اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمّمقر هذه ومٙمؾ

: اعمًٚمؿ ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل يمام اح٤ميض ذم اهلل شم٘مٌؾ، اهلل يت٘مٌؾ ُمثؾ اهلل

 اهلل رطمؿ: ىم٤مل إذا يمذًمؽ، واطمد ُمٕمٜمك ذم ومٙمالمه٤م اهلل يرمحف: ي٘مقل أو اهلل رمحف

 ذم اًمثالصم٦م إًم٘م٤مب وًمذًمؽ، دقم٤مئٞم٦م مجٚم٦م هذه ٕن ومالٟم٤م: ارطمؿ مهللا سمٛمٕمٜمك ومالٟم٤ًم،

ٌُّؾ اًمدقم٤مء  . واطمدا همرو٤مً  شم١مدي يمٚمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمّمالة سمَِتَ٘م

 سم٤مًمٜم٤مس يّمكم وهق قم٤مؿمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمِْٞمَٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ

 ُم٤مش ُأَصٚمِّـل رأجتٛمقين يمام َصٚمُّقا : »مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام واًم٘م٤مئؾ اًمّمالة، ويٕمٚمٛمٝمؿ إُم٤مُم٤ًم،

 يت٘مٌؾ مهللا أو اهلل، يت٘مٌؾ أو اهلل، شم٘مٌؾ: ٕصح٤مسمف يقُم٤م ىم٤مل أنف إـمالىم٤مً  قمٜمف ضم٤مء

 . ُمٜمٙمؿ

 ًمف ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمدا أن أي ُيٜمَْ٘مؾ، مل اًمٕمٙمس أن يمام

 .اًمثالصم٦م إًمٗم٤مظ هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 ُمـ شمقضمٞمٝم٤م وٓ أصح٤مسمف إمم ُمٜمف شمقضمٞمٝم٤مً  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ َيِرد مل ذًمؽ يمؾ

 .إًمٞمف أصح٤مسمف

 ظمػم» اًمٜم٤مس ذم سمف خيٓم٥م يم٤من اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى

 ُمـ اعمّمٚملم أطمد يٚمؼ مل ويم٤من اًمّمالة، ُمـ اٟمتٝمك إذا اعمّمكم أن وم٤مًمًٜم٦م: وًمذًمؽ

ٚمِّؿ أن اًمًٜم٦م ىمٌؾ، ًَ  .يّم٤مومحف وأن قمٚمٞمف ُي

: ًممظمر أطمدمه٤م ومٞم٘مقل سمٕمض، ُمع ظمرضمقا  صمؿ اعمًجد، وم٠ميمثر اصمٜم٤من دظمؾ أُم٤م

 . إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم يرد مل ىمٚمٜم٤م يمام ومٝمذا ُمٜمؽ، اهلل شم٘مٌؾ

  اًمٌدع؟ ُمـ شُمْٕمَتؼم هؾ يامرؾمٝم٤م أن قمغم إٟم٤ًمن َأَسَّ  إذا ؾمٞمدي ي٤م هؾ: السائؾ

ره يم٤من إذا ختتٚمػ، اعم٠ًمخ٦م واهلل: الشقخ ٌَٞمِّٜم٦م، ضم٤مءشمف أن سمٕمد إسا  ومٛمٕمٜمك اًم
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 .سمدقم٦م ؿمؽ وٓ ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم وشمٕمتؼم ُمٕم٤مٟمد، أنف: ذًمؽ

 - واُمٌم يدك ه٤ميت-  اًمٜم٤مس أيمثر يٕمٚمٛمقن، ٓ اًمٜم٤مس أيمثر أن شمٕمٚمؿ وأن٧م أُم٤م

 .سمٞم٘مقًمقه٤م اًمٙمٚمٛم٦م ه٤م سمٞم٘مقًمقا  اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ سمٞمِمقومقا  يٕمٜمل

 وسمّمقرة يمٚمٝم٤م، قم٤ٌمدشمف ذم وؾمٜمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هدي يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس وأيمثر

 قم٤مٟمدوا صمؿ هلؿ سُملمَّ  إذا ًمٙمـ ُيْٕمَذرون، ه١مٓء أن وم٤مٕصؾ: وًمذًمؽ صالشمف، ذم ظم٤مص٦م

 . ُمٌتدقمقن ٕهنؿ ي١ماظمذون إهنؿ ي٘م٤مل ومٝمٜم٤مك وأسوا،

 ( 11: 11: 29/ 031/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة مـ السالم بعد ادؽقث مدة

 أن ُم٘مدار إٓ يٛمٙم٨م ٓ يم٤من ؾَمٚمَّؿ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن قم٤مئِم٦م طمدي٨م: السائؾ

 ويمٜم٧م ،شواإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا: »ي٘مقل

  هذا؟ ُمـ أيمثر متٙم٨م أنؽ ومرأج٧م اًمًٜم٦م،[ عمٕمروم٦م] ًمالؾمتٗم٤مدة صالشمؽ َأْرىُم٥م

 اًمّمٚمقات؟ يمؾ ذم: الشقخ

 .ُمٕمؽ صٚمٞم٧م ومٞمام... أقمٚمؿ ٓ: السائؾ

 وصالة اعمٖمرب صالة دسمر ُمرات قمنم ىم٤مل ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمدي صم٧ٌم: الشقخ

 قمغم وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إل ٓ: اًمٗمجر

 أرسمع» يٛمٙمـ أن ٟمًٞم٧مش. ويمذا يمذا ًمف يمت٥م رضمٚمٞمف يثٜمل أن ىمٌؾ ىمدير رء يمؾ

 ش.إضمر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو رىم٤مب

 يمام وم٠مفَمؾ اًمٗمجر، صالة وذم اعمٖمرب صالة ذم إطمٞم٤من هم٤مًم٥م ذم هذا اًمتزم وم٠من٤م

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمٕمنم، اًمتٝمٚمٞمالت هذه وأىمرأ  أن٤م

 إٓ يٛمٙم٨م ٓ يم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح اًمّمٚمقات ًمٌ٘مٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م وُمـ

 .ذيمرت يمام..ش اًمًالم أن٧م مهللا: »ي٘مقل ُم٤م سمٛم٘مدار
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 هبذا هق يمام ئمؾ يم٤من أنف وإٟمام ذًمؽ، سمٕمد ؿمٞمًئ٤م ي٘مقل ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ

 إوراد سم٘مٞم٦م ي٘مرأ  وم٘مد أصح٤مسمف، إمم يٚمتٗم٧م أن أو داره إمم يٜمٍمف أن إُم٤م صمؿ اعم٘مدار،

ث ىمد أو  .يٜمٗمٕمٝمؿ سمام أصح٤مسمف حُيَدِّ

 شمٚمؽ أضمٚمس أنٜمل قمروم٧م إذا ومٞمام إؿمٙم٤مًمف، يزول هذا شم٤ًمؤًمؽ أن فمٜمل ومٗمل

٥م احلدي٨م ًمذاك شمٜمٗمٞمذاً  اجلٚم٦ًم  .اًمٕمنم سم٤مًمتٝمٚمٞمالت اعمُـَرهمِّ

 ( 11: 54: 45/   392/  واًمٜمقر اهلدى) 



 

 السجال ضتْاٛا

 الصالٗ صف٘ يف ّاليطاٛ
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 الصالة صػة يف والـساء الرجال اشتقاء

 اًمًٜم٦م ذم يرد ومل واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل ومٞمف يًتقي ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ُمـ شم٘مدم ُم٤م يمؾ

 يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف قمٛمقم إن سمؾ ذًمؽ: سمٕمض ُمـ اًمٜم٤ًمء اؾمتثٜم٤مء ي٘متيض ُم٤م

 .شأصكم رأجتٛمقين
 يٗمٕمؾ يمام اًمّمالة ذم اعمرأة شمٗمٕمؾ: »ىم٤مل اًمٜمََّخٕمل: إسمراهٞمؿ ىمقل وهق يِمٛمٚمٝمـ،

 .شاًمرضمؾ
 .قمٜمف صحٞمح سمًٜمدش 0/75/2» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف
ة اٟمْمامم وطمدي٨م  ٓ ُمرؾمؾ يم٤مًمرضمؾ: ذًمؽ ذم ًمٞم٧ًم وأهن٤م اًمًجقد، ذم اعمرأ

 .ومٞمف طمج٦م
 خمرج وهق. طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـش 007/87ش »اعمراؾمٞمؾ» ذم داود أبق رواه

 ش [. 637 ص» واٟمٔمرش ]2652ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم

: قمٛمر اسمـ قمـش 70 صش »قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف ُم٤ًمئؾ» ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م وأُم٤م

 .اًمّمالة ذم يؽمسمٕمـ ٟم٤ًمءه ي٠مُمر يم٤من أنف
 .وٕمٞمػ وهق اًمٕمٛمري، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ومٞمف ٕن إؾمٜم٤مده: يّمح ومال

: اًمدرداء أم قمـ صحٞمح سمًٜمدش 95 صش »اًمّمٖمػم اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري وروى

٦مَ  صالهت٤م ذم دمٚمس يم٤مٟم٧م أهن٤م ًَ  .وم٘مٞمٝم٦م ويم٤مٟم٧م. اًمرضمؾ ضِمْٚم
 ([3/0141) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالرجال؟ خاص هق هؾ« أصيل رأيتؿقين كام صؾقا» حديث

 هؾ أصكم، رأجتٛمقين يمام صٚمقا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل هٜم٤م ي٠ًمل :مداخؾة

 أطم٤مدي٨م هٜم٤مًمؽ ورد وهؾ اًمٜم٤ًمء؟ دون اًمرضم٤مل خيص احلدي٨م هبذا اعمٕمٜمك هذا
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 اًمٜم٤ًمء؟ صالة يمٞمٗمٞم٦م شمٌلم أظمرى

 يمام صٚمقا » واًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم احلدي٨م هذا: اجلقاب: الشقخ

 اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ذم ظمٓم٤مب وأي اعم١مُمٜملم، جلٛمٞمع ظمٓم٤مب: صّٚمقا ش رأجتٛمقين

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬ اعم١مُمٜملم، ُمع اعم١مُمٜم٤مت يِمٛمؾ ومٝمق ُمذيمر سمخٓم٤مب أو سمْمٛمػم  َوآشُمقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ   اًمزيم٤مة، آشملم اًمّمالة أىمٛمـ اًمٜم٤ًمء أراد ًمق ُمذيمر، ظمٓم٤مب هذا[ 43:اًمٌ٘مرة♂]اًمزَّ

 قمٚمٞمف وم٘مقًمف وًمذًمؽ اًمٜم٤ًمء، وهق أٓ أظمر اجلٜمس يدظمؾ اخلٓم٤مب قمٛمقم ذم ًمٙمـ

 اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قمٛمقُمف أن طمٞم٨م ُمـ ،شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة

 سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف ومٝمق أجْم٤مً 

 .يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ومٞمف دظمؾ يٕمٜملش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »إذاً ش هذا قم٤مُمل

 اعمًتثٜمٞم٤مت سمٕمض يقضمد احل٩م ذم اؾمُتثٜمل، ُم٤م إٓ يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ومح٩م وًمذًمؽ

 سم٤مضمتٝم٤مد صدرت آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض هٜم٤مك ي٘م٤مل إـمالىم٤ًم، اؾمتثٜم٤مء ومال اًمّمالة ذم أُم٤م

 اعمتٕمٚم٘م٦م آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن سمٕمد اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ىمٌؾ ذًمؽ وؾم٠مذيمر

َـّ : ▬ىم٤مل وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُمثالً  اًمرضم٤مل، دون سم٤مًمٜم٤ًمء ِجدَ  ًَمَتْدظُمُٚم ًْ مَ  اعْمَ ُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  احْلََرا  اّللَّ

ٚمِِّ٘ملمَ  آُِمٜملِمَ  ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ  هؾ ًمٙمـ قم٤مم ظمٓم٤مب هذا أجْم٤مً [ 27:اًمٗمتح♂]َوُُمَ٘مٍمِّ

 طمٚمؼ اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس أنف اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ٕنف ح٤مذا؟ ٓ، اجلقاب اًمٜم٤ًمء؟ ومٞمف يدظمؾ

ة شم٘مص اًمت٘مّمػم، قمٚمٞمٝمـ إٟمام  هذا شمتحٚمؾ، وسمذًمؽ زوائده٤م، ُمـ رء ؿمٕمره٤م اعمرأ

 ذًمؽ ُمـ رؤوؾمٝمـ، حيٚم٘مـ أن هلـ جيقز ومال اًمرضم٤مل، قمـ ومٞمف اًمٜم٤ًمء اٟمٗمّمٚم٧م طمٙمؿ

 حيجقن طمٞمٜمام ُُّيٛمٚمقٟمف اًمٜم٤مس أيمثر ٕن شمٕمرومقه: أن ضمداً  رضوري طمٙمؿ وهذا ُمثالً 

 ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٞمض طمٞمٜمام اعمزدًمٗم٦م، ذم ُمزدًمٗم٦م أو قمروم٦م صٌح احل٤مج يّمكم أن وهق

 هٜم٤مك وي٤ٌمشمقن شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم هٜم٤مك وجيٛمٕمقن اعمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت

 مجع، ذم اًمٗمجر يّمٚمقا  طمتك هٜم٤مك يٌ٘مقا  أن ُمٜمف أوضم٥م وًمٙمـ واضم٥م، اًمٌٞم٤مت وهذا

 قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م سمٕمد ُمـ اًمٌٞم٤مت ريمـ، اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة اعمزدًمٗم٦م، ذم أي

 اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ح٤م وًمذًمؽ.. ريمـ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أُم٤م واضم٥م، اعمزدًمٗم٦م إمم

 إًمٞمؽ ضمئ٧م طمتك وم٤مشمٜمل ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م ـمل ضمٌؾ ُمـ ضمئ٧م أن٤م: ًمف وم٘م٤مل رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ٓ؟ أم طمجف صح هؾ ي٠ًمخف ه٤مهٜم٤م،



٤مء ذم صٗم٦م اًمّمالة   599 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اؾمتقاء اًمرضم٤مل واًمٜم

 اًمٗمجر، صالة أي ُمٕمٜم٤م، هذه صالشمٜم٤م سم٘مقًمف ويِمػمش ُمزدًمٗم٦م ذم أي مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه

ف شمؿ وم٘مد هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم وىمػ ىمد ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من َٙمف وىم٣م طَمجُّ ًُ  .ُٟم

 ذم اًمٌٞم٤مت اًمقاضم٥م.. أظمر ُمـ أوضم٥م أطمدمه٤م اصمٜملم أُمريـ ُمـ سمد ٓ: إذاً 

 أجْم٤مً  قم٤مم، احلٙمؿ هذا هؾ ًمٙمـ ريمـ، ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة اًمّمٌح، إمم ُمزدًمٗم٦م

 أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صح وم٘مد ٓ، أجْم٤مً  اًمٜم٤ًمء؟ يِمٛمؾ

 اًمٜم٤ًمء إذاً  اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن وًمٚمْمٕمٗم٦م ًمٚمٜم٤ًمء أذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وُمـ اًمٌٞم٤مت، قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أي اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن هلـ جيقز

 سمٕمض ذم آؾمتثٜم٤مء هذا قمرومٜم٤م إذا ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أومم سم٤مب

: ىمقًمف قمٛمقم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يًتثـ مل اًمّمالة، إمم قمدٟم٤م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 . ًمٚمٜم٤ًمءش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »

ة إن: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض إٟمام اًمرضم٤مل، يمّمالة مت٤مُم٤مً  هل اًمٜم٤ًمء صالة: وم٢مذاً   اعمرأ

 ىم٤مًمقا  ح٤مذا هٙمذا، شمٜمْم٤مم وإٟمام إسمٓمٝم٤م، قمـ قَمُْمَده٤م شمرومع ٓ دم٤مذم، ٓ ؾمجدت إذا

 اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب سمؾ احلج٤مب قمـ اًمٜم٤ًمء وٟٓمٍماف اًمزُم٤من ًمٗم٤ًمد ذًمؽ هٙمذا؟

 ضم٤موم٧م أهن٤م وًمق ُمًتقرة يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم ومٞمف صٚم٧م إذا اًمذي اًمقاؾمع اًمٗمْمٗم٤مض

: ىم٤مًمقا  اجلٚم٤ٌمب ذم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شم٤ًمهؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض وضمد ح٤م إسمٓمٝم٤م، قمـ قمْمده٤م

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر أن ٟمٕمت٘مد سمؾ ٟمرى ٟمحـ ًمٙمـ ؾمجقده٤م، ذم شمٜمْمؿ أن هل٤م إومْمؾ

ٞم٤ًّم َرسمَُّؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م▬
ًِ  إمم اًمٙم٤مُمؾ اإلؾمالم هبذا أوطمك اًمذي وضمؾ قمز رسمٜم٤م [64:ُمريؿ]♂َٟم

 ذم ذًمؽ ذيمرٟم٤م يمام سمتٌٚمٞمٖمف وضمؾ قمز اهلل أُمره ُم٤م يمؾ ًمٚمٜم٤مس سملم واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 َوَُم٤م▬ احل٩م ذم ومٕمؾ يمام اًمّمالة ذم سمحٙمؿ اًمٜم٤ًمء خيص مل اًم٤ًمسم٘م٦م اعمح٤مرضات سمٕمض

ٞم٤ًّم َرسمَُّؽ  يَم٤منَ 
ًِ  رؾمقل ًمٌٞمٜمٝم٤م اًمّمالة ذم ًمٚمٜم٤ًمء ظمّمقصٞم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق [64:ُمريؿ]♂ َٟم

 يذيمره٤م اًمتل اخلّمقصٞم٦م هذه ُمـ رء ومال يٗمٕمؾ مل وم٢مذ احل٩م، ذم ومٕمؾ يمام اهلل قمـ اهلل

 ومٞمف وىمٕم٧م ظمٓم٠م يٕم٤مجلقا  أن أرادوا يم٤مٟمقا  وإذا اًمزُم٤من، آظمر ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمْمٝمؿ

..! ذقمٞم٤مً  ًمٞمس سمٞمقهتـ ُمـ ظمرضمـ إذا ًم٤ٌمؾمٝمـ أو ضمٚم٤ٌمهبـ أن طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض

 سمخٓم٠م اخلٓم٠م يٕم٤مًم٩م وٓ يّمٚمح أن ومٞمج٥م ظمٓم٠م هذا آظمر، سمخٓم٠م اخلٓم٠م هذا يٕم٤مًم٩م ومال

: ىم٤مل اًمرؾمقل أن ُمع اًمرضم٤مل، جي٤مذم يمام دم٤مومقا  ٓ ي٘م٤مل أن أظمر؟ اخلٓم٠م هق ُم٤م آظمر،



 611   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اؾمتقاء اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم صٗم٦م اًمّمالة

 وإٟمام رء، ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس هذا سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ومٛمٕم٤مجل٦م أصكم، رأجتٛمقين يمام صٚمقا 

 ٟمقاس أبق ىم٤مل ُم٤مذا ٟمقاس، أيب ُمذه٥م قمغم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم أىمقل يمام ُمٕم٤مجل٦م هل

: ي٘مقل يم٤من ؟..آظمره إمم وو اجلقاري، وخي٤مًمط اخلٛمر يٕم٤مىمر يم٤من سم٠منف اعمٕمروف اح٤مضمـ

 ش.اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين»

 اًمٜمًقة شمٜمٌف وإٟمام إؾمالُمٞم٤ًم، جيقز ٓ هذا آظمر سمداء اخلٓم٠م هذا ومٛمٕم٤مجل٦م داء، وم٤مخلٓم٠م

 ظمػم وسمٞمقهتـ: ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٝمـ سم٘مقل قمٚمٛمٝمـ ُمع اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة قمغم حيرصـ اًماليت

 هٜم٤مك ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م حيّمٚمـ أن يردن قمٚمٛمٞم٦م ًمٗم٤مئدة اعمًجد إمم احلْمقر آصمرن وم٢مذا هلـ،

 اعم٤ًمضمد إمم سم٤مخلروج ٟم٤ًمؤيمؿ اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن هذا: ُمـ ُم٤مٟمع

 ش.هلـ وم٠مذٟمقا 

 يرد هٜم٤مك ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمـ أن ظمروضمٝمـ وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ

 عمٜمٕمٝمـ سمٕمده اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمؿ ًمق: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىمقل

ٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب هذه اًمِمٗم٤موم٦م، اًمثٞم٤مب هذه اًمٜم٤ًمء أطمدصم٧م اعم٤ًمضمد، ة، اًمْمَّ  هذه اعمَ٘مٍمَّ

 ذم جيقز ٓ مم٤م هذا يمؾ ذًمؽ وٟمحق ،..اًمٓمريؼ ذم متٌم وهل شمٓم٘مٓمؼ اًمتل اًمٜمٕم٤مل

 . سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ٟمٕم٤مًم٩م وًمٞمس سم٤مًمّمقاب، اخلٓم٠م ومٜمٕم٤مًم٩م اإلؾمالم،

 (  11: 08: 20/ 706/واًمٜمقر اهلدى) 



 الصالٗ مً املسجْٗ الجنسٗ   

َا اخلػْع بقدز تكٌْ  ْافقت دٖ ّم  اليبْٖ لَل





ـ اًمّمالة   613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمثٛمرة اعمرضمقة ُم

 مع فقفا اخلشقع بؼدر تؽقن الصالة مـ ادرجقة الثؿرة

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هلدي مقافؼتفا

 :اًمّمالة صٗم٦م شمٚمخٞمص ظم٤ممت٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 سمذًمؽ حم٤موٓ» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م شمٚمخٞمص ُمـ زم شمٞمن ُم٤م هذا اعمًٚمؿ أظمل

. سمٕمٞمٜمؽ شمراه٤م ويم٠منام ذهٜمؽ، ذم ُم٤مصمٚم٦م ًمديؽ، واوح٦م شمٙمقن طمتك إًمٞمؽ، أىمرهب٤م أن

 أن شمٕم٤ممم اهلل ُمـ أرضمق وم٢مين ،ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ُمـ ًمؽ وصٗم٧م ُم٤م ٟمحق صٚمٞم٧م أن٧م وم٢مذا

 يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ومٕمال طم٘م٘م٧م ىمد شمٙمقن سمذًمؽ ٕنؽ ُمٜمؽ، يت٘مٌٚمٝم٤م

 .شأصكم رأجتٛمقين
 وم٢مٟمف ومٞمٝم٤م، واخلِمقع اًم٘مٚم٥م سم٤مؾمتحْم٤مر آهتامم شمٜمًك ٓ أن ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمؽ صمؿ

 ٟمٗمًؽ ذم ِت٘مؼ ُم٤م وسم٘مدر ومٞمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل يدي سملم اًمٕمٌد وىمقف ُمـ اًمٙمؼمى اًمٖم٤مي٦م هق

 ُمـ ًمؽ يٙمقن ،ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف وآطمتذاء اخلِمقع ُمـ ًمؽ وصٗم٧م اًمذي هذا ُمـ

الةَ  إِنَّ : ▬سم٘مقًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اعمرضمقة اًمثٛمرة ـِ  شَمٜمَْٝمك اًمّمَّ  قَم

 
ِ
 .♂َواعْمُٜمَْٙمر اًْمَٗمْحَِم٤مء

 صمقاهب٤م ًمٜم٤م ويدظمر أقمامًمٜم٤م، وؾم٤مئر صالشمٜم٤م، ُمٜم٤م يت٘مٌؾ أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل وظمت٤مُم٤م،

َّٓ  سَمٜمُقنَ  َوٓ َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  ٓ َيْقمَ ▬ ٟمٚم٘م٤مه يقم إمم ـْ  إِ َ  َأتَك َُم  هلل واحلٛمد♂. ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مْٚم٥ٍم  اّللَّ

 .اًمٕم٤معملم رب

 [.32 ص اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 





 

 احملتْٓات عفَس





 617 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 5 ------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مراءة ذم اًمّمالة

 7 ------------------------------ وصٞمٖمتٝم٤م اًم٘مراءة ىمٌؾ سم٤مهلل آؾمتٕم٤مذة وضمقب

 9 ------------------------------------------ ًمالؾمتٕم٤مذة أظمرى صٞمٖم٦م

 01 ---------------------------- اًمّمالة ذم اًم٘مراءة ىمٌؾ ًمالؾمتٕم٤مذة اًمث٤مسمت٦م اًمّمٞمٖم٦م

 00 ------------------ اًمرضمٞمؿ ِمٞمٓم٤مناًم ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ سمّمٞمٖم٦م: آؾمتٕم٤مذة

 02 ------------------------------------ ريمٕم٦م يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة ُمنموقمٞم٦م

رسم٤مإله اًم٘مقل قمـ اًمِمٞمخ وشمراضمع اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًمت٠مُملم اجلٝمر اإلُم٤مم قمغم اًمت٠مُملم ووضمقب ا

 ------------------------------------------------------ 02 

 04 ----------------------------------------- هب٤م اجلٝمر وقمدم اًمًٌٛمٚم٦م

 06 ------------------------------------- رء سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم يث٧ٌم ٓ

 08 ----------------------- سيح صحٞمح طمدي٨م اًمّمالة ذم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم ًمٞمس

 09 --------------------------------- ًمٚمًقرة واًمًٌٛمٚم٦م ًمٚمٗم٤مِت٦م اًمتٕمقذ طمٙمؿ

 22 ------------------------------------- ريمٕم٦م؟ يمؾ ُمع اًمتٕمقذ ينمع هؾ

ر اجلٝمر  22 ---------------------------------------- سم٤مًمًٌٛمٚم٦م واإلها

 24 -------------------- ًمألقم٤مضمؿ شمٕمٚمٛمٝم٤م ووضمقب ريمٕم٦م يمؾ ذم ووضمقهب٤م اًمٗم٤مِت٦م ريمٜمٞم٦م

 24 ----------------------------------------------- آي٦مً  آي٦مً  اًم٘مراءةُ 

 25 ----------------------------------------- اًمديـ( يقم )َُمٚمِؽ ىمراءة

 27 --------------------------------------- وومْم٤مئُٚمٝم٤م ♂اًمَٗم٤مِِت٦َم▬ ُريمٜمٞم٦مُ 

 33 -------------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م ومْم٤مئؾ ُمـ

 35 ----------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م ُمـ اًمًٌٛمٚم٦م هؾ

 37 -------------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م ومْم٤مئؾ ُمـ

 38 ------------------------------------- اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م جيٞمد ٓ ُمـ طمٙمؿ

 38 ------------------------------------ اًمٗم٤مِت٦م طمٗمظ يًتٓمع مل ُمـ طمٙمؿ

 41 --------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٗم٤مِت٦م ريمٜمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل رد

 43 ------------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م جيٞمد ٓ ُمـ اًمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  يمٞمػ

 47 ------------------------------------------- )(اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم

 49 ----------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة طمٙمؿ ظمالص٦م

ُخ  ًْ  49 ----------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وراءَ  اًم٘مراءة َٟم

 54 ------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اًمٜمٝمل

 60 ------------------------------- سمف آئتامم مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت

ءةِ  ُوضُمقُب  ٦مِ  ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمرا يَّ ِّ  67 ----------------------- اإلُم٤مم قمغم شمِمقيش سمدون اًمنِّ



 618   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 69 ----------------------- اًمّمالة ذم سمٕمض قمغم اًم٘مرآن ىم٤مرئل جيٝمر أن ـقم اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 69 --------------------------------------------- اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ ُمـ

 71 ----------------------------------------- سمف اإلُم٤ممِ  وضَمْٝمرُ  اًمت٠َّمُِملُم،

 70 ---------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اعم١ممتقن جيٝمر هؾ

 74 ------------------------------------- زي٤مدة دون اًمت٠مُملم قمغم آىمتّم٤مر

 75 ---------------------------------- اإلُم٤مم شم٠مُملم سُمٕمٞمد يٙمقن اح٠مُمقم شم٠مُملم

 77 ----------------------------------- ًمٚمٕمٌد آؾمتج٤مسم٦م اًمت٠مُملم ومْم٤مئؾ ُمـ

 77 -------------------------------------------- اًمت٠مُملم ومْم٤مئؾ ُمـ

 79 --------------------------------------------- اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م

ءشُمفُ   80 ---------------------- ًمٕم٤مرض واإلىمّم٤مر ومٞمٝم٤م واإلـم٤مًم٦م شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ىمرا

 80 ---------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م إظمػمشملم لماًمريمٕمت ذم اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ؾمقرة ىمراءة ؾمٜمٞم٦م

 82 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اعم٘مروءة اًمًقرة إيمامل

 84 ----------------------------------------- ريمٕمتلم ذم اًمًقرة شم٘مًٞمؿ

 84 ---------------------------------------- اًمريمٕمتلم ذم اًمًقرة شمٙمرار

 85 ------------------------------ اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم وم٠ميمثر ؾمقرشملم سملم اجلٛمع

 85 ----------------------------- اًمّمالة يمؾ ذم ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقرة ىمراءة قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 86 -------------------------------- اًمريمٕم٦م ذم وهمػمه٤م اًمٜمٔم٤مئر سَملْمَ  ملسو هيلع هللا ىلص مَجُْٕمفُ 

 88 --------------------- اًمّمالة؟ ذم اًمًقر مجع ذم اعمّمحػ شمرشمٞم٥م ُمراقم٤مة يتٕملم هؾ

 88 ----------------------------------- اًمٓمقال اًمًٌع ُمـ اًمًقر سملم اجلٛمع

 88 ---------------------------------------- اًم٘مٞم٤مم ـمقل اًمّمالة أومْمؾ

 89 -------------------------------- اح٠مُمقم دون ًمإلُم٤مم اًم٘مراءة أثٜم٤مء اًمتًٌٞمح

زُ   89 -------------------------------------- شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم آىمتَِّم٤مرِ  ضَمَقا

 91 ------------------- وراءه ُمـ قمغم يِمؼ ٕنف اًمًٜم٦م ذم ورد مم٤م سم٠ميمثر اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م طمرُم٦م

 90 ------------------------------ ؾمٜم٦م؟ أم ومرض اًمٗم٤مِت٦م  سمٕمد اًمًقرة ىمراءة هؾ

 90 ---------------------- اًمٗم٤مِت٦م؟ سمٕمد ؾمقرة ىمراءة وضمقب قمغم احلدي٨م هذا يدل هؾ

 92 ------------------------ اًم٘مرآن ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  أن اعمّمكم ٟمز إذا

 92 ريمٕم٦م؟ يمؾ ذم اًمٗم٤مِت٦م ُمع وم٘مط واطمدة آي٦م يردد أن ُمٜمٗمرًدا أو ُم٠مُمقًُم٤م أو يم٤من إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمٗمؽمض جيقز هؾ

 95 ------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد اًمتل ًمٚمًقرة ًمًٌٛمٚم٦ما

 95 -------------------------- اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد اًمتل ًمٚمًقرة وآؾمتٕم٤مذة اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ

 95 ---------------------------------------- اًمّمالة ذم اًم٘مراءة شمٜمٙمٞمس

 96 --------------------------------------- اًمّمالة ذم سم٤مًمرواي٤مت اًم٘مراءة



 619 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 012 ---------------------------------اًمّمالة ذم اعمختٚمٗم٦م سم٤مًمرواي٤مت اًم٘مراءة

 015 -------------------------------------------- اًمتجقز ذم اًمّمالة

 017 -------------------------------------- ًمٕم٤مرض اًمّمالة ذم اًمتجّقز

 017 ---------------------- إدرايمف يريد سمٛم٠مُمقم أطمس إذا اًمريمقع اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م طمٙمؿ

ر  019 ------------------------------------ شمٚمخٞمص أطمٙم٤مم اجلٝمر واإلها

 019 -------------------------------------- ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م 

رُ  اجلٝمرُ  أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص ٚمَقاِت  ذم واإلها ه٤م اخلَْٛمسِ  اًمّمَّ  000 ------------------- وهَمػْمِ

 002 ----------------- واًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء واًمٕمٞمديـ اجلٛمٕم٦م صالة ذم سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر

 002 ---------------------- واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ُمـ وإوًمٞملم واجلٛمٕم٦م اًمّمٌح ذم اجلٝمر

ر  004 ---------------------------------------- اًمٜمٝم٤مر صالة ذم اإلها

رُ  اجلَْٝمرُ  ءةِ  ذم واإلْها  004 ------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالةِ  ذم اًم٘مرا

 005 ------------------------------------ ُيِنّ  وأ اًمٜمٝم٤مر ٟمقاومؾ ذم جيٝمر هؾ

ر اجلٝمر سملم اًمتقؾمط  005 ----------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم واإلها

 005 -------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمّمقت رومع

ر اجلٝمر سملم سم٤مًمتقؾمط إُمر  006 -------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم واإلها

 008 -------------------- سم٤مًمّمدىم٦م يم٤معمن سمف واعمن سم٤مًمّمدىم٦م يم٤مجل٤مهر سم٤مًم٘مرآن اجل٤مهر

 009 ------------------------------------ ذم يمؾ صالةملسو هيلع هللا ىلص ُم٤م يم٤من ي٘مرؤه  

 020 ------------------------- سم٤مظمتالومٝم٤م اًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤منَ  ُم٤م اظمتالف

 020 ----------------------------------- اًمًقر سم٠مواظمر اًمّمالة ذم اًم٘مراءة

 022 ---------------------------------- اًمٗمجر صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤منَ  ُم٤م

 024 ---------------------------------- اًمٗمجر وؾمٜم٦م اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مراءة

 024 -------------------- ومال ًمف شمٕم٤ممم اهلل ؿمٝمقد أُم٤م صم٤مسم٧م اًمٗمجر ًم٘مرآن اعمالئٙم٦م ؿمٝمقد

 025 ------------------------- اًمٕمقارض ُمـ وٟمحقه اًمًٕم٤مل ًمٕم٤مرض اًم٘مراءة ىمٓمع

 026 ----------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ومجر ذم اًم٘مراءة

 026 ---------------------- اًمث٤مٟمٞم٦م وشم٘مّمػم اًمٗمجر ُمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم اًم٘مراءة شمٓمقيؾ

 027 -------------------------- اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م خيرج طمتك اًمٗمجر ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م

 029 ----------------------------------------- اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ    

 030 ------------------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم اًم٘مراءة ختٗمٞمػ

 030 ----------------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م

 032 ----------------------- أطمد( اهلل هق و)ىمؾ اًمٙم٤مومرون( ي٠مُّي٤م )ىمؾ ؾمقريت ومْمؾ

 032 ------------------------------- اًمٔمٝمر صالة ذم ًمٚم٘مراءة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إـم٤مًم٦م



 601   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 033 -------------------------------------- اًمٔمٝمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م

 034 --------------- حلٞمتف سم٤موٓمراب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م

 034 -------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م اًمني٦م ذم ظمٚمٗمف عمـ أي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إؾمامع

 035 -------------- اًمٔمٝمر صالة ُمـ إظِمػَمشَملْمِ  اًمريمٕمتلم ذم شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمدَ  آي٤مٍت  ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف

 035 --------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م وآىمتّم٤مر إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة

 038 ----------------------------------------- اًمٕمٍم صالة ذم اًم٘مراءة

 038 -------------------------------- اعمٗمّمؾ سم٘مّم٤مر اعمٖمرب صالة ذم اًم٘مراءة

 038 -------------------------- وأوؾم٤مـمف اعمٗمّمؾ سمٓمقال اعمٖمرب صالة ذم اًم٘مراءة

 040 ----------------------------------- اًمٓمقًمٞملم سمٓمقمم اعمٖمرب ذم اًم٘مراءة

 040 ---------------------------- ٦مُمٜمًقظم ًمٞم٧ًم اعمٖمرب ذم اًم٘مراءة ذم اًمتٓمقيؾ

 042 ----------------------------------------- اعمٖمرب ؾُمٜم٦َّم ذم اًم٘مراءة

 042 ----------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة ذم اًم٘مراءة

 043 -------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م قمـ اًمٜمٝمل

 045 -------------------------------- اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم اًم٘مراءة

 047 ----------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة

 049 --------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمٓمقال سم٤مًمًٌع اًم٘مراءة

 049 -------- ُمٜمٝم٤م. سمًقرة ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و اًمٓمقال. اًمًٌع - َوضِمعٌ  وهق - ًمٞمٚم٦م وىمرأ 

 049 --------صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ واًمٜمٝمل ىمط ًمٞمٚم٦م ذم يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف قُمٚمِؿَ  ُم٤م

 052 ------------------------------------ آي٦م سمٛمئتل اًمٚمٞمؾ ذم اًمّمالة ومْمؾ

ئٞمؾ سمٌٜمل اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة  053 ------------------------------ واًمزُمر إها

 053 --------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم آي٦م سمٛمئ٦م اًمّمالة ومْمؾ

 053 --------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم ريمٕم٦م يمؾ ذم آي٦م مخًلم ىمدر ىمراءة

 053 ----------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اعمزُمؾ أُّي٤م ي٤م ىمراءة

 054 --------------------------------- ٟم٤مدراً  إٓ يمٚمَّف اًمٚمٞمؾ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م

 055 ------------------------------- ّمٌحي طمتك وشمرديده٤م سمآج٦م اًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم

 055 ----------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اإلظمالص ؾمقرة ىمراءة ومْمؾ

 056 ----------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم يٙمقن اًم٘مرآن ىمراءة أثٜم٤مء قمذاسم٦م ُمـ واًمتٕمقذ ومْمٚمف ُمـ اهلل ؾم١مال

 057 ----------------------------------- أي٤مت سمٕمض قمٜمد ي٘م٤مل ومٞمام ورد ُم٤م

 058 ------------------------------------------ اًمِقشْمرِ  صالة ذم اًم٘مراءة

 059 ------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم ذم اًم٘مراءة

 059 ---------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًم٘مراءة



 600 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 061 ---------------------------------------- اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًم٘مراءة

 060 ---------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًم٘مراءة

 060 ------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ؾمقرة ىمراءة

 060 ------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة

 063 -------------------------------- إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد شمٙمقن اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة

 064 ------------------------------- جيٝمر أم اجلٜم٤مزة صالة ذم سم٤مًمٗم٤مِت٦م ُين هؾ

 065 ----------------------------------- شمرشمٞمؾ اًم٘مراءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  

ءةِ  شَمْرشمٞمُؾ   067 --------------------------- ذًمؽ وومْمؾ هب٤م اًمّمقت وِتًلمُ  اًم٘مرا

 067 ------------------ اًم٘مراءة؟ يمثرة ُمع اًمنقم٦م أو: ٘مراءة،اًم وىمٚم٦م اًمؽمشمٞمؾ أومْمؾ: أُّيام

 068 --------------------------------------- اًم٘مراءة ذم اعمد طمروف ُمد

 068 ------------------------------------- أي٤مت رؤوس قمغم اًمقىمقف

 069 ------------------------------------ آي٦م يمؾ رأس قمغم اًمقىمقف اًمًٜم٦م

 069 ------------------------------------------- اًم٘مراءة ذم اًمؽمضمٞمع

 070 ------------------------------------ سم٤مًم٘مرآن اًمّمقت سمتحًلم إُمر

 070 ------------------------------------- سم٤مًم٘مرآن اًمّمقت ِتًلم ومْمؾ

 072 ------------------------------------ سم٤مًم٘مرآن صقشًم٤م اًمٜم٤مس أطمًـ ُِمـ

 072 ----------------------------------------- سم٤مًم٘مرآن سم٤مًمتٖمٜمل إُمر

ـ ًْ  075 ----------------------------------- إؿمٕمري ُمقؾمك أيب ىمراءة طُم

 077 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمريمقع

 079 -- اًمتٙمٌػم وضمقب و اًمريمقع، ريمٜمٞم٦م وسمٞم٤من اًمريمقع، شمٙمٌػمة قمٜمد اًمٞمديـ ورومع اًمريمقع، ىمٌؾ اًمًٙمت٦م

 093 ---------------------------------------------- عاًمريمق صٗم٦م

 094 --------------------------------- اًمريمقع ذم اًمريمٌتلم ُمـ اًمٞمديـ متٙملم

 095 ---------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اًمٞمديـ أص٤مسمع شمٗمري٩م

 095 ------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اًم٤ًمىملم قمغم إص٤مسمع ضمٕمؾ

 095 --------------------------------------- ُمٜمًقخ اًمريمقع ذم اًمتٓمٌٞمؼ

 096 ----------------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اعمج٤موم٤مة

 097 ------------------------------ اًمريمقع طم٤مل وشمًقيتف اًمٔمَّْٝمر سمًط وضمقب

 098 ---------------------------------- اًمريمقع طم٤مل ًمٚمٔمٝمر اًمرأس ُم٤ًمواة

 098 -------------------------------------- اًمريمقع ذم اًمٓمُّٛم٠منٞمٜم٦م وضمقُب 

 211 ------------------------------------ اًمريمقع ذم آـمٛمئٜم٤من شمرك طمٙمؿ

 211 --------------------------------- اًمريمقع ذم صٚمٌف ي٘مٞمؿ ٓ عمـ صالة ٓ



 602   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمحتقي٤متومٝمرس 

 210 ---------------------- سمنموط إٓ طمّمقًمف وقمدم اًمريمقع ذم آـمٛمئٜم٤من وضمقب

 212 ------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م سمٕمْمٝم٤م غمقم وآىمتّم٤مر أطمٞم٤مًٟم٤م سمٞمٜمٝم٤م واجلٛمع اًمريمقع أذيم٤مر

 213 ------------------------ ُمرات( )صمالث اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 214 ------------------------------ صمالث ُمـ أيمثر اًمٕمٔمٞمؿ( ريب )ؾمٌح٤من شمٙمرار

 215 ----------------------- )صمالصًم٤م( وسمحٛمده اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 215 ----------------------- واًمروح اعمالئٙم٦م رب ىمدوس ؾمٌقح اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 216 ------------------ زم اهمٗمر مهللا وسمحٛمدك، رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 217 ---------------- أؾمٚمٛم٧م... وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا! اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 217 ------- شمقيمٚم٧م.. وقمٚمٞمؽ أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 218 ----------------------- واعمٚمٙمقت... جلؼموتا ذي ؾمٌح٤من اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 218 ---------------------------------------------- اًمريمقع إـم٤مًم٦م

ءةِ  قمـ اًمٜمٝمل  218 ----------------------------------- اًمريمقع ذم اًم٘مرآنِ  ىمرا

 201 -------------------------------- اًمًٜم٦م ُمـ اًمٓمقل ذم إريم٤من سملم اًمتًقي٦م

 201 ------------------------- اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ اًمّمالة هن٤مي٦م ذم وذيمره اًمريمقع ٟمز ُمـ

 200 ----------------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اًمٜمٔمر حمؾ

 200 --------------------------- ُمًتح٥م؟ أم واضم٥م أم ريمـ اًمّمالة ذم اًمتًٌٞمح

 203 ------------------------------------ آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 205 ---------------------------------- ومٞمف ي٘مقُل  وُم٤م اًمريمقع، ُمـ آقمتدال

 208 ------------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد سم٤محلٛمد إُمر شمٕمٚمٞمؾ

 209 ------------------------- احلٛمد صٞمغ وذيمر اًمريمقع ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 221 ------------------------------------------ سم٤مًمتًٛمٞمع اإلُم٤مم ضمٝمر

 221 ----------------------------------- اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم اًمزي٤مدة

 223 ------------------------------- اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 223 ------------------------------- اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 224 ----------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 224 ----------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 225 ------------------ ىمٞم٤مُمف إـم٤مًم٦م أراد عمـ اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم أذيم٤مر سملم اجلٛمع ُمنموقمٞم٦م

 226 ------------ اًمريمقع ُمـ اًمرومع أدقمٞم٦م ذم اًمثٚم٩م..( ُمـ ـمٝمرين )مهللا زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م قمدم

 227 ------------------------------- ومٞمف آـمٛمئٜم٤من ووضمقُب  اًم٘مٞم٤مم، هذا إـم٤مًم٦مُ 

 228 --------------------- ذًمؽ شمرك ُمـ واًمتحذير وهٞمئتف اًمريمقع ذم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من إُمر

 230 ------------------------- قمدم ُمنموقمٞم٦م ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم هذا اًم٘مٞم٤مم
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 233 ----------------------- ٤مماًم٘مٞم هذا ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم

 233 ----------- اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع قمغم احلدي٨م هبذا يًتدل هؾ

 234 -------------------- سمٕمده اًمذي دون اًمريمقع ىمٌؾ اًمذي اًم٘مٞم٤مم ذم اًم٘مٌض ُمنموقمٞم٦م

 اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع قمغم ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم ٔم٤مماًمٕم شمرضمع طمتك سمحدي٨م: آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ هؾ

 239 ---------------------------------------------- اًمريمقع؟ ُمـ

 241 ------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم

 241 --------قمٍمٟم٤م إمم اًمًٚمػ قمٜمد اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع صمٌقت قمدم

 240 --------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع اًم٘مقل رد

 246 --------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع

 249 ------------------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمقوع

 254 ------------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمديـ ىمٌض طمٙمؿ

 258 -------------- سمدقم٦م قعاًمريم ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع سم٠من اًم٘مقل طمقل

 261 ------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم

 260 ---------------------------- اًمٓمقل ذم اًمريمقع ُمع اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم شمًقي٦م

 263 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمًجقد

 265 --------------------------------------- اًمًجقد ُمـ اإليمث٤مر ومْمؾ

 265 --------------------------------------------- اًمًجقد ريمٜمٞم٦م

 265 ------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م اًمًجقد إمم اهلقي قمٜمد اًمٞمديـ ورومع اًمتٙمٌػم

 270 --------------------------------------- اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 273 ------------------------------------ اًمٞمديـ قمغم اًمًجقد إمم اخلرور

 276 -------------------------------- اًمًجقد ذم اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع

 قمغم واًمرد اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد قمغم واًمٙمالم اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمريمٌتلم رومع

 278 --------------------------------------- اًمٕمجـ طمدي٨م وٕمػ ُمـ

 289 ----------------------------------- ًمٚمًجقد اًمٜمزول ذم اًمٞمديـ شم٘مديؿ

 296 -------------------------------------------- ًمٚمًجقد اًمٜمزول

 311 -------------------------------------- اًمٞمديـ قمغم ًمٚمًجقد اًمٜمزول

 310 -------------------------------------- اًمٞمديـ قمغم ًمٚمًجقد اًمٜمزول

 315 -------------------------------------اًمًجقد ذم اًمٞمديـ قمغم اًمٜمزول

 316 ------------------------- ًمٚمًجقد اهلقي ذم اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م

 317 ----------------------- ٞمديـاًم قمغم يٙمقن إٟمام ًمٚمًجقد اًمٜمزول أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 317 ----------------------------------------- ُم٘مدُمتف ذم اًمٌٕمػم ريمٌت٤م



 604   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 300 -----------------------------------------------صٗم٦م اًمًجقد

 303 -------------------------------------- واًمقضمف اًمٞمديـ قمغم اًمًجقد

 303 --------------------------------------- اًمٙمػ أخٞمتل قمغم اًمًجقد

 304 --------------------- اًمًجقد ذم اًم٘مٌٚم٦م إمم وشمقضمٞمٝمٝم٤م إص٤مسمع ووؿ اًمٙمػ سمًط

 304 ----------------------------- :90-89 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 304 -------------------------- اًمًجقد ذم إذٟملم أو اعمٜمٙمٌلم طمذو اًمٙمٗملم ضمٕمؾ

 305 ---------------- اًمًجقد ذم إرض ُمـ اًمًجقد أقمْم٤مء وسم٤مىمل واجلٌٝم٦م إنػ متٙملم

 306 ------------------------- وإنػ اجلٌٝم٦م قمغم يم٤من إذا إٓ اًمًجقد إضمزاء قمدم

 306 ---------------- ضمٜمٌٞمف قمـ امجم٤موم٤مهت ُمع إرض ُمـ ويديف وضمٌٝمتف أنٗمف متٙملم وضمقب

 307 ---------------- اًمرضمؾ ٟمّم٥م ُمع إص٤مسمع وأـمراف اًم٘مدُملم سمّمدور اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 307 ---------------------------- قداًمًج ذم اًمٕم٘مٌلم ورص اًم٘مدُملم أص٤مسمع ومتح

 307 ---------------------------------------- اًمًجقد ذم اًمٕمجٞمزة رومع

 308 ---------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م ُيًجد اًمتل اًمًٌٕم٦م إقمْم٤مء

 308 ---------------------------- اًمًجقد ذم واطمد يمٕمْمق وإنػ اجلٌٝم٦م ضمٕمؾ

 320 ----------------------------------- اًمًجقد ذم إنػ ووع وضمقب

 320 ------------------------------------ اًمِمٕمر ُمٕم٘مقص اًمًجقد طمٙمؿ

 322 -------------------------------- اًمًجقد ذم اًمذراقملم اومؽماش قمـ اًمٜمٝمل

 322 ---------------------------- اًمًجقد ذم اجلٜمٌلم قمـ وُم٤ٌمقمدهتام اًمٞمديـ رومع

 324 ------------------------------------- اًمًجقد ذم اًمٗمخذيـ ُيْمؿ هؾ

 325 --------------------- اًمًجقد ذم سم٤مًمريم٥م آؾمتٕم٤مٟم٦م و اًمٞمديـ شمٗمري٩م شمرك طمدي٨م

 327 ----------------------- اًمريمٌتلم؟ وؿ سمف يٚمحؼ هؾ اًمًجقد طم٤مل اًم٘مدُملم وؿ

جقد ذم اًمٓمُّٛم٠منٞمٜم٦م ريمـ ًُّ  327 --------------------------------------- اًم

 327 --------------------------- :012 ،010 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

جقد أذيم٤مرُ  ًُّ  328 --------------------------------------------- اًم

جقد ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ اًمٜمٝمُل  ًُّ  331 -------------- ومٞمف اًمدقم٤مء ُمـ آؾمتٙمث٤مر واؾمتح٤ٌمب اًم

 331 ---------------------------- سم٤مًمدقم٤مء أم ٤مًمتًٌٞمحسم ؾمجقده ذم اعمّمكم يٌدأ هؾ

 330 ---------------------- اًمًجقد أدقمٞم٦م ذم شم٘مقاه٤م( ٟمٗمز اقمط )رب دقم٤مء ورد هؾ

 330 --------------------- اًمًجقد ذم .. وضمٝمكم ظمٓمٞمئتل زم اهمٗمر مهللا دقم٤مء: ورد هؾ

جقد إـم٤مًم٦مُ  ًُّ  332 ---------------------------------------------- اًم

٤ًٌم اًمًجقد ضمٕمؾ  333 ------------------------------- اًمٓمقل ذم اًمريمقع ُمـ ىمري

 333 --------------------------------------------- اًمًجقد ومْمؾ
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 335 ------------------------------------------ اًمًجقد ومْم٤مئؾ ُمـ

جقدُ  ًُّ  335 ------------------------------------ واحلَِّمػم إرضِ  قمغم اًم

 336 -------------------------------- احلر ًمِمدة قمٚمٞمف واًمًجقد اًمثقب سمًط

 337 ----------------------------------------- وُم٤مء ـملم ذم اًمًجقد

 338 ------------------------------------- واحلّمػم اخلٛمرة قمغم اًمّمالة

 338 -------------------------- ُمتّمؾ طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمؾ ٓ

د، ُمـ اٟمتٝمك ر اًمَتَِمٝمُّ  341 ---------------------- واطمدة ؾمجدةً  إٓ يًجد مل أنف وشَمَذيمَّ

 340 -------------------------------------------- اًمرومع ُمـ اًمًجقد

ومعُ  ـَ  اًمرَّ جقد ُِم ًُّ  343 ------------------------------- ومٞمف اًمتٙمٌػم ووضمقب اًم

 343 ---------------------------- اًمًجقد ُمـ ومعاًمر شمٙمٌػم ذم أطمٞم٤مًٟم٤م اًمٞمديـ رومع

 343 --------------------------- ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م اًمًجقد ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 345 ----------------------------------------- اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم

ْجدشملم سمـ اإلىْمَٕم٤مءُ  أو آومؽماش ًَّ  347 ---------------------------------- اًم

 351 ------------------------------- اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء أو آومؽماش ؾمٜمٞم٦م

 352 ------------------- ُمنموقم٦م صم٤مسمت٦م وصقرة قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل صقرة صقرشم٤من: ًمف اإلىمٕم٤مء

 352 ----------------------------- اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح

 352 -------------------- اًمًجدشملم سملم إًمٞمتلم قمغم اًمٕم٘مٌلم ووع اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ

 353 ------------------------------ اًمًجقد ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمٛمٜمك ٟمّم٥م ؾمٜمٞم٦م

 353 ---------------------- اًمٕم٘مٌلم قمغم آٟمتّم٤مب وهق صم٤مسم٧م اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء

 354 ------------------------------------ اًمًجدشملم سملم آـمٛمئٜم٤من ريمٜمٞم٦م

جدشملم سملم إذيم٤مر ًَّ  354 ----------------------------------------- اًم

 355 ------------------------------------------------ آظمر دقم٤مء

 357 ----------- اًمٗمرائض قمٚمٞمٝم٤م وي٘م٤مس اًمٚمٞمؾ صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقهل٤م يم٤من اًم٤ًمسم٘م٦م إذيم٤مر

 357 ---------------------------- اًمًجدة ُمـ ىمري٤ٌم اًمًجدشملم سملم اجلٚم٦ًم إـم٤مًم٦م

اًمّمالة؟ ذم اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس ذم اًمٞمديـ ووع يمٞمٗمٞم٦م ُمـ صحٞمح طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ

 ----------------------------------------------------- 357 

 358 ------------------------ٟمٗمٞم٤م أو إصم٤ٌمشم٤م اًمّمالة ذم اًمًجدشملم سملم اإلؿم٤مرة طمدي٨م

 368 ------------------------------ اًمًجدشملم؟ سملم اإلصٌع ِتريؽ ينمع هؾ

 369 ------------------------------- اًمًجدشملم سملم اإلصٌع ِتريؽ ينمع هؾ

 369 ----------------------------------- اًمًجدشملم سملم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة

 373 --------------------------------------- اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرومع ُمٜمٝم٤م
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 375 -------------------------------------- ُمٜمٝم٤م واًمرومع اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة

 377 ------------------------------ ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

٦مُ  ًَ  379 ----------------------------- ومٞمٝم٤م اخلالف وذيمر وهٞمئتٝم٤م آؾْمؽِماطَم٦مِ  ضَمْٚم

 386 -------------------------------------- آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمنموقمٞم٦م

 387 ------------------------------- طمٙمٛمٝم٤م ذم وآظمتالف آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم

 390 ------------------------ اإلُم٤مم؟ ٤مقمٚمٞمٝم يت٤مسمع وهؾ ؾمٜم٦م؟ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم هؾ

 393 --------------- اًمًـ ويمؼم اعمرض ًمٕمٚم٦م ًمالؾمؽماطم٦م ضمٚمس إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًم٘مقل رد

 394 ----------------------------------------- آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم صٗم٦م

 394 ------------------------------- آؾمؽماطم٦م جلٚم٦ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٙمٌػمة ُمقوع

 397 ------------------------------------------ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 399 --------------------- اًمٕم٤مضمـ هٞمئ٦م قمغم اًمريمٕم٦م إمم اًمٜمُّٝمقض ذم اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 399 ------------------------------------ ويمٞمٗمٞمتف اًمّمالة ذم اًمٕمجـ طمٙمؿ

 399 ----------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜمٝمقض طم٤مل اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 411 ------------------------------ آقمتامد هق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م

 410 ----------------------- ًمث٤مٟمٞم٦ما اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد إرض قمغم آقمتامد صمٌقت

 413 --------- يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ يم٤مًمًٝمؿ اًمًجدة ُمـ ي٘مقم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم ضم٤مء ُم٤م وٕمػ

 415 ----------------------------------------------- اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 417 ------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ىمراءة قمدم

 417 ----------------------------- اًم٘مراءة ىمٌؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ؾمٙمت٦م هٜم٤مك هؾ

 419 ---------------------------------- إومم ُمـ أىمٍم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ضمٕمؾ

 419 ---------------------------------- ريمٕم٦مٍ  يُمؾِّ  ذم شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وضمقُب 

 400 ---------------------------------------------- ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد

 403 ------------------ واًمرسم٤مقمٞم٦م اًمثالصمٞم٦م ُمـ إول واًمتِمٝمد اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم آومؽماش

 405 ----------------------------------------- اًمٙمٚم٥م إىمٕم٤مء قمـ اًمٜمٝمل

 406 --------------------------------- وهٞمئتٝم٤م اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ذم اًمٞمد ُمقوع

 406 --------------------- اًمّمالة ذم اًمٞمنى اًمٞمد قمغم آقمتامد ُمع اجلٚمقس قمـ اًمٜمٝمل

 409 --------------------------- وِتريٙمٝم٤ماإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

ٌَعِ  اإلؿم٤مرة  420 -------------------------- وِتريٙمٝم٤م إًمٞمٝم٤م واًمٜمٔمر اًمتِمٝمد ذم سم٤مإلْص

 428 ------------------------- ؼاًمتحٚمٞم و اإلؿم٤مرة طم٤مل اًمقؾمٓمك قمغم اإلهب٤مم ووع

 431 ------------------------------------- اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع ومْمؾ

 432 ------------------------- سمٕمض قمـ اًمدقم٤مء ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة اًمّمح٤مسم٦م أظمذ



 607 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 432 --------------------------------- مجٞمًٕم٤م اًمتِمٝمديـ ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة

 433 --------------------------------- مجٞمًٕم٤م سم٤مإلصٌٕملم اإلؿم٤مرة قمـ اًمٜمٝمل

 433 --------------------- سم٤مًمِمذوذ ائؾو طمدي٨م ذم اًمتحريؽ قمغم طمٙمؿ ُمـ قمغم اًمرد

 437 -------------------------------- اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع طمٜمل ُمنموقمٞم٦م قمدم

 437 ----------------------------- اًمتِمٝمد ذم يٙمقن وِتريٙمف سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة

 438 ----------------------- ىمداُم٦م؟ سمـ زائدة سمف شمٗمرد هؾ اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ

 440 ------------------------- اًمتِمٝمد ذم اًمتحريؽ ذم ىمداُم٦م سمـ زائدة زي٤مدة صح٦م

 442 ------------------------- ؿم٤مذة؟ اإلصٌع ِتريؽ ذم ىمداُم٦م سمـ زائدة زي٤مدة هؾ

 442 --------------------------------------- ؿم٤مذة؟ )حيريمٝم٤م( زي٤مدة هؾ

 446 ------------------------------ اًمتِمٝمد؟ ذم واًمتحريؽ اإلؿم٤مرة شمٙمقن ُمتك

 450 ------------------------ وم٘مط؟ اًمِمٝم٤مدة قمٜمد اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع يت٘مٞمد هؾ

 450 ---------------- وي٤ًمًرا؟ يٛمٞمٜم٤ًم اًمتحريؽ وطمٙمؿ يمٚمف؟ اًمتِمٝمد ذم اًمتحريؽ يٙمقن هؾ

 453 --------------------------- اًمًالم ىمٌؾ إمم اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع اؾمتٛمرار

 453 ---------------------------------- اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ اؾمتٛمرار

 454 ------------------------------------ اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م

 455 ------------------------------------ اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م

 455 ------------------------ سمِمدة؟ أم سمٚمٞمقٟم٦م يٙمقن اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ هؾ

 إمم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة وظمٓم٠م اًمتِمٝمد ذم ًمإلصٌع ومٞمف اعم٤ٌمًمغ واًمرومع اخلٗمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

 457 ---------------------------------------------- إرض ادم٤مه

 458 -------------------------- وي٤ًمًرا يٛمٞمٜم٤ًم يٙمقن اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ هؾ

 459 ------------------------------------- ًمٚمخقف اإلصٌع ِتريؽ شمرك

 461 ------ وِتريٙمف سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة صٗم٦م طمقل ويمٚمٛم٦م يتقىمػ؟ ُمتك اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ

 463 ---------------------------------------------- اًمتِمٝمد إول

  وُمنموقمٞم٦مُ  إول، اًمتِمٝمد وضمقُب 
ِ
ا  ويٙمقن اًمًٝمق، سمًجقد وضمؼمه ومٞمف، اًمدقم٤مء  465 -------- هًّ

 466 ---------------------------------- ًمف واجلٚمقس إول اًمتِمٝمد وضمقب

 467 -------------------------------------- ضمٚم٦ًم يمؾ ذم سم٤مًمتِمٝمد إُمر

 468 ---------------------------------------- اًمتِمٝمد اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٚمٞمؿ

 468 ----------------------------------------------اًمتِمٝمد إظمٗم٤مء

 468 ---------------------------------------------- اًمتِمٝمد ِصَٞمغُ 

 470 -------------------- اهلل رؾمقل أين وأؿمٝمد اًمتِمٝمد: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل يم٤من هؾ

 472 ------------------------------ُمقشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم



 608   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 474 -------------------------- ُمقشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم صٞمٖم٦م

 475 -------------------------- ُمقشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم صٞمٖم٦م

 476 --------------------------------- ِمٝمداًمت ومرض ىمٌؾ ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ُم٤مذا

 477 ------------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد صم٤مٟمٞم٦م صٞمٖم٦م

 477 ------------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد صم٤مًمث٦م صٞمٖم٦م

 478 -------------------------------------------ًمٚمتِمٝمد راسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 478 ----------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد ظم٤مُم٦ًم صٞمٖم٦م

 478 ----------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد ؾم٤مدؾم٦م صٞمٖم٦م

 479 --------------------------- ُمٜمٝم٤م ؿم٤مء ُم٤م اًمتِمٝمدات هذه ُمـ خيت٤مر أن ًمٚمٛمّمكم

 479 --------------------------------- اًمتِمٝمد ذم )وُمٖمٗمرشمف( زي٤مدة صمٌت٧م هؾ

 481 ----------------------------- وِصَٞمُٖمٝم٤م وَُمْقِوُٕمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلِّ  قمغم اًمّمالةُ 

 488 ----------------- إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة زي٤مدة قمدم طمدي٨م وٕمػ

 488 -------------------------- إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 491 -------------------------- إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 491 --------------------- ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ وشمقؾمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمغ يمثرة

 490 ---------------------------- ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلا قمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمّمالة صٞمغ

 495 ------------------------------------------------صم٤مٟمٞم٦م صٞمٖم٦م

 495 ----------------------------------------------- صم٤مًمث٦م صٞمٖم٦م

 495 ----------------------------------------------- راسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 496 ---------------------------------------------- ظم٤مُم٦ًم صٞمٖم٦م

 496 ---------------------------------------------- ؾم٤مدؾم٦م صٞمٖم٦م

 497 ----------------------------------------------- ؾم٤مسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 497 -------------------------------- اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمؽمطمؿ طمٙمؿ

ئدُ  ٦م وَمقا الةِ  ذم ُمٝمٛمَّ ٦م ٟمٌلِّ  قمغم اًمّمَّ  498 ------------------------------ ملسو هيلع هللا ىلص إُُمَّ

 511 --------------------------------- وردت يمام اًمّمالة صٞمغ إمت٤مم ُمـ سمد ٓ

 514 --------------------------- اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم ؾمٞمدٟم٤م ًمٗمظ زي٤مدة طمٙمؿ

 500 ----------------------------- اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم اًمًٞم٤مدة زي٤مدة إٟمٙم٤مر

 500 -------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٤مت أومْمؾ

 ٓ وهمػمه٤م، واًمتِمٝمدات آؾمتٗمت٤مح، يم٠مدقمٞمفَ  أظمرى: وهبذه ُمرة، هبذه ي١مشمك أن اًمّمٚمقات هذه ذم اًمًٜم٦م

 502 ------------------------------------- واطمدة صالة ذم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع أن

 503 --------------- اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ورواة احلدي٨م أهؾ هؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف صالة اعمًٚمٛملم أيمثر



 609 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 504 ------------------------- إول ِمٝمداًمت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 505 ----------------------------------------- اًمتِمٝمد هذا ذم اًمدقم٤مء

 506 ---------------------------------- إول اًمتِمٝمد ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م

 506 --------------------------------------- اًمتِمٝمد ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م طمٙمؿ

 508 ------------------------------------------- اًمتِمٝمد صٞمغ طمقل

 524 -------------------------- ووم٤مشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم صٞمٖم٦م

 524 ---------------- اًمٜمٌل قمغم اًمًالم هل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد اًمتِمٝمد ذم اًمًالم صٞمٖم٦م

 524 ----------------------------------- اًمتِمٝمد؟ صٞمغ سملم اًمتٚمٗمٞمؼ طمٙمؿ

 525 ------------------------------- اًمّمالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم يمٞمٗمٞم٦م

 526 وظم٤مرضمٝم٤م؟ اًمّمالة ذم إُمر خيتٚمػ وهؾ اًمتًٚمٞمؿ؟ يّم٤مطمٌٝم٤م أن سمد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة هؾ

 528 ------------------------------------- اًمتِمٝمد سمٕمد دقم٤مء ُمـ أيمثر مجع

 529 ------------------------------------ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م

سمٕم٦م صمؿ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم  530 ----------------------- ومٞمف اًمتٙمٌػم ووضمقب اًمرا

 530 ------------------------------------- اًمث٤مًمث٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م

، اًم٘مٕمدة: ُمـ ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  533 ------------------------------- ىم٤مم صمؿ يمؼمَّ

 533 ------------------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م اًمتٙمٌػم ُمع اًمٞمديـ رومع

 533 ----------------------------------------- اًمراسمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمتٙمٌػم

سمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمتٙمٌػم ذم اًمٞمديـ رومع  534 --------------------------------- اًمرا

سمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م سملم آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم  534 ----------------------------- واًمرا

 534 ------------------------------- آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٕمجـ

سمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة  535 -------------------------------- واًمرا

 537 ---------------------------------------------- اًمتِمٝمد إظمػم

 539 ------------------------------------ اًمتِمٝمد وضمقب إظمػم اًمتِمٝمد

 539 -------------------------------------- إظمػم اًمتِمٝمد ضمٚمقس هٞمئ٦م

 539 ---------------------------- اًمتِمٝمديـ ذم اجلٚمقس صٗم٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 544 ------------------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م وومرؿمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك ٟمّم٥م

 544 ------------------------------ إوؾمط اًمتِمٝمد ذم اًمتقرك طمدي٨م وٕمػ

 545 -------------------------------------- يٙمقن؟ شمِمٝمد أي ذم اًمتقرك

 548 ------------------------ آومؽماش؟ أم اًمتقرك اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم اًمتِمٝمد ذم اًمًٜم٦م هؾ

 549 ----------------------------- اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ُمـ اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس يمٞمٗمٞم٦م

 549 ---------------------- اًمرسم٤مقمٞم٦م أو اًمثالصمٞم٦م ذم إظمػم اًمتِمٝمد ذم يٙمقن إٟمام اًمتقرك



 621   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 551 ------------------------------------ اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم اًمتقرك طمٙمؿ

 553 ---------------------------------- اًمٞمنى سم٤مًمٙمػ اًمريم٦ٌم قمغم اًمتح٤مُمؾ

 553 -------------------- اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ذم واًمٗمخذ اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد ُمرومؼ سملم اعمج٤موم٤مة قمدم

 555 ---------------------------------------- اًمدقم٤مء ذم اًمتِمٝمد إظمػم  

 557 -------------- ومٞمف اًمدقم٤مء وُمنموقمٞم٦م إظمػم اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وضمقب

قم٤مء ىمٌؾ أرسمع ُمـ ٤مذةِ آؾمتٕم وضمقب  560 ------------------- اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ وشمٕمٚمٞمؿ اًمدُّ

 563 -------------------------------------- وأنقاقمف اًمًالم، ىمٌؾ اًمدقم٤مء

 564 ---------------------------------- اًمّمالة ذم اح٠مثقرة اًمدقم٤مء صٞمغ ُمـ

 567 ------------------------------------------- ًمٚمدقم٤مء صم٤مٟمٞم٦م صٞمٖم٦م

 567 ------------------------------------------- ًمٚمدقم٤مء صم٤مًمث٦م صٞمٖم٦م

 567 ------------------------------------------- ًمٚمدقم٤مء راسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 568 ------------------------------------------ ًمٚمدقم٤مء ظم٤مُم٦ًم صٞمٖم٦م

 568 ------------------------------------------ ًمٚمدقم٤مء ؾم٤مدؾم٦م صٞمٖم٦م

 568 ------------------------------------------ ًمٚمدقم٤مء ؾم٤مسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 569 ---------------------------------------------- اًمث٤مُمٜم٦م اًمّمٞمٖم٦م

 569 ---------------------------------------------- شم٤مؾمٕم٦م صٞمٖم٦م

 570 ---------------------------------------------- قم٤مذة صٞمٖم٦م

 573 -------------------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 575 ---------------------------------- اًمّمالة  ُمـ اًمتًٚمٞمؿ صقر شمٚمخٞمص

 575 ---------------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ صٞمغ

 576 ---------------------------- اجلٝمتلم ذم اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًالم اًمتًٚمٞمؿ

 576 ------------------------------------ إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم وسمريم٤مشمف زي٤مدة

 577 ---------------------- وم٘مط إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم يٙمقن اًمتًٚمٞمؿ ذم )وسمريم٤مشمف( زي٤مدة

 578 ---------------------- سمدقم٦م ٓ ؾمٜم٦م اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ذم )وسمريم٤مشمف( ًمٗمٔم٦م زي٤مدة

 578 --------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ( )اًمًالم قمغم اًمٞم٤ًمر قمـ آىمتّم٤مر

 578 -------------------------------------- واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر

 579 ---------------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمًالم صقر

 يرد مل اًمتل اًمًٜمـ أن قمغم اًمِمٞمخ ُمـ ه٤مُم٦م ٗمت٦موًم اًمّمالة؟ ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ذم شوسمريم٤مشمف» زي٤مدة اًمتزام طمٙمؿ

 581 --------------- صالة يمؾ ذم اًمتزاُمٝم٤م ٓ وشم٤مرة شم٤مرة شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يٜمٌٖمل هب٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اًمتزام

 582 --------------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ صٞمٕم٦م

 583 ----------------------------- اًمّمالة ٟٓم٘مْم٤مء اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م



 620 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 583 ---------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمًالم طم٤مل اًمٞمديـ رومع قمـ اًمٜمٝمل

 584 --------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ قمٜمد سم٤مًمٞمد اإلؿم٤مرة قمـ اًمٜمٝمل

 584 ------------------------ اًمتٙمٚمػ ُمـ اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ أثٜم٤مء اعمٜمٙم٥م ِتريؽ

 585 --------------- اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ قمٜمد اًم٘مٌٚم٦م قمـ واعمٜمٙم٥م سم٤مًمّمدر آٟمحراف ظمٓم٠م

 585 -------------------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ وضمقب

 589 ---------------------------------------------- اًمّمالة اٟم٘مْم٤مء

 590 --------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة اٟم٘مْم٤مء ُيٕمرف سمف اًمذي اًمتٙمٌػم

 590 -------- رضمٚمٞمف( يثٜمل أن ىمٌؾ .. اهلل. إٓ إل ٓ ىم٤مل )ُمـ طمدي٨م: ذم اًمرضمؾ سمثٜمل اعم٘مّمقد ُم٤م

 590 -------------------- اًمّمالة ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد اًمٌٕمض ًمٌٕمْمٝمؿ اعمّمٚمقن ي٘مقل ُم٤مذا

 593 --------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمًالم سمٕمد اعمٙمقث ُمدة

 595 -------------------------------- اؾمتقاء اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم صٗم٦م اًمّمالة

 597 ------------------------------- اًمّمالة صٗم٦م ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل اؾمتقاء

 597 -------------------- سم٤مًمرضم٤مل؟ ظم٤مص هق هؾ شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا » طمدي٨م

 610 -------------------------------------- اًمثٛمرة اعمرضمقة ُمـ اًمّمالة   

 613 -------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هلدي ُمقاوم٘متٝم٤م ُمع ومٞمٝم٤م اخلِمقع سم٘مدر شمٙمقن اًمّمالة ُمـ اعمرضمقة اًمثٛمرة

 615 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 


	المجلد الرابع _ صفة الصلاة 2
	كتاب القراءة في الصلاة
	كتاب الركوع
	كتاب السجود
	فهرس المحتويات



